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بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � رب العاملني، والصالة والسالم عىل خامت النبيني بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � رب العاملني، والصالة والسالم عىل خامت النبيني بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � رب العاملني، والصالة والسالم عىل خامت النبيني بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � رب العاملني، والصالة والسالم عىل خامت النبيني 

        ....����واملرسلني، نبينا محمد واملرسلني، نبينا محمد واملرسلني، نبينا محمد واملرسلني، نبينا محمد 

        ::::مراجعة ا,رس السابقمراجعة ا,رس السابقمراجعة ا,رس السابقمراجعة ا,رس السابق

 جلنـاب التوحيـد، وذكـر7 مـن ذ:  جلنـاب التوحيـد، وذكـر7 مـن ذ:  جلنـاب التوحيـد، وذكـر7 مـن ذ:  جلنـاب التوحيـد، وذكـر7 مـن ذ: ����وبعد، ذكر7 يف املرة الـسابقة حاميـة النـيب وبعد، ذكر7 يف املرة الـسابقة حاميـة النـيب وبعد، ذكر7 يف املرة الـسابقة حاميـة النـيب وبعد، ذكر7 يف املرة الـسابقة حاميـة النـيب 
الرىق والNمئ والتوL وبينا ٔان الرقية من القراءة ويه العوزة اليت يرىق هبـا صـاحب الرىق والNمئ والتوL وبينا ٔان الرقية من القراءة ويه العوزة اليت يرىق هبـا صـاحب الرىق والNمئ والتوL وبينا ٔان الرقية من القراءة ويه العوزة اليت يرىق هبـا صـاحب الرىق والNمئ والتوL وبينا ٔان الرقية من القراءة ويه العوزة اليت يرىق هبـا صـاحب 

        .... والرصع ويه اليت تسمى العزامئ والرصع ويه اليت تسمى العزامئ والرصع ويه اليت تسمى العزامئ والرصع ويه اليت تسمى العزامئههههاالٓفة اكمحلاالٓفة اكمحلاالٓفة اكمحلاالٓفة اكمحل

        . . . . """" dم يتىل بغرض رفع رضر ٔاو دفعه ٔاو جلب منفعة dم يتىل بغرض رفع رضر ٔاو دفعه ٔاو جلب منفعة dم يتىل بغرض رفع رضر ٔاو دفعه ٔاو جلب منفعة dم يتىل بغرض رفع رضر ٔاو دفعه ٔاو جلب منفعة""""::::تعريفهاتعريفهاتعريفهاتعريفها

 مهنا الـرشكية ويه مـا اكن فهيـا تقـرب ٕاىل اجلـن ٔاو املالئكـة ٔاو أالمـوات  مهنا الـرشكية ويه مـا اكن فهيـا تقـرب ٕاىل اجلـن ٔاو املالئكـة ٔاو أالمـوات  مهنا الـرشكية ويه مـا اكن فهيـا تقـرب ٕاىل اجلـن ٔاو املالئكـة ٔاو أالمـوات  مهنا الـرشكية ويه مـا اكن فهيـا تقـرب ٕاىل اجلـن ٔاو املالئكـة ٔاو أالمـوات ::::ؤانواعهاؤانواعهاؤانواعهاؤانواعها

 وهـذا  وهـذا  وهـذا  وهـذا ����الصاحلني ٔاو sسـتعاذة هبم ٔاو sسـتغاثة هبم فp ال يقدر عليـه ٕاال هللا الصاحلني ٔاو sسـتعاذة هبم ٔاو sسـتغاثة هبم فp ال يقدر عليـه ٕاال هللا الصاحلني ٔاو sسـتعاذة هبم ٔاو sسـتغاثة هبم فp ال يقدر عليـه ٕاال هللا الصاحلني ٔاو sسـتعاذة هبم ٔاو sسـتغاثة هبم فp ال يقدر عليـه ٕاال هللا 

        ....»»»»ٕان الرىق والNمئ والتوL رشكٕان الرىق والNمئ والتوL رشكٕان الرىق والNمئ والتوL رشكٕان الرىق والNمئ والتوL رشك««««: : : : ����ك االٔكرب لقوw ك االٔكرب لقوw ك االٔكرب لقوw ك االٔكرب لقوw النوع من الرش النوع من الرش النوع من الرش النوع من الرش 

    ::::----رمحـه هللارمحـه هللارمحـه هللارمحـه هللا---- وقـال الـسـيوطي  وقـال الـسـيوطي  وقـال الـسـيوطي  وقـال الـسـيوطي ،،،، غـري الـيت دل علهيـا ا,ليـل غـري الـيت دل علهيـا ا,ليـل غـري الـيت دل علهيـا ا,ليـل غـري الـيت دل علهيـا ا,ليـل::::ومهنا الرقيـة الـرشعيةومهنا الرقيـة الـرشعيةومهنا الرقيـة الـرشعيةومهنا الرقيـة الـرشعية
 ٔان تكون بـ�م هللا  ٔان تكون بـ�م هللا  ٔان تكون بـ�م هللا  ٔان تكون بـ�م هللا ----١١١١::::ؤامجع العلامء عىل جواز الرىق عند اجNع ثالثة رشوطؤامجع العلامء عىل جواز الرىق عند اجNع ثالثة رشوطؤامجع العلامء عىل جواز الرىق عند اجNع ثالثة رشوطؤامجع العلامء عىل جواز الرىق عند اجNع ثالثة رشوط""""
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للسان العريب للسان العريب للسان العريب للسان العريب ؤان تكون �ؤان تكون �ؤان تكون �ؤان تكون �----٢٢٢٢    .... ٔاو يف ٔاسامئه وصفاته، ٔاي من الكتاب والسـنة ٔاو يف ٔاسامئه وصفاته، ٔاي من الكتاب والسـنة ٔاو يف ٔاسامئه وصفاته، ٔاي من الكتاب والسـنة ٔاو يف ٔاسامئه وصفاته، ٔاي من الكتاب والسـنة����
        .... ؤان يعتقد ٔان الرقية ال تؤثر بذاهتا بل بتقدير هللا تعاىل ؤان يعتقد ٔان الرقية ال تؤثر بذاهتا بل بتقدير هللا تعاىل ؤان يعتقد ٔان الرقية ال تؤثر بذاهتا بل بتقدير هللا تعاىل ؤان يعتقد ٔان الرقية ال تؤثر بذاهتا بل بتقدير هللا تعاىل----٣٣٣٣....ٔاو ما يفهم معناهٔاو ما يفهم معناهٔاو ما يفهم معناهٔاو ما يفهم معناه

 Lمئ وحمك املعلق من القرآن والتوNوذكر7 ال Lمئ وحمك املعلق من القرآن والتوNوذكر7 ال Lمئ وحمك املعلق من القرآن والتوNوذكر7 ال Lمئ وحمك املعلق من القرآن والتوNوذكر7 الLمعىن التوLمعىن التوLمعىن التوLٔاهنا يشء يصنعونه يزمع  ٔاهنا يشء يصنعونه يزمع  ٔاهنا يشء يصنعونه يزمع  ٔاهنا يشء يصنعونه يزمع """"    ::::معىن التو 
ويه درب من دروب السحر كام قال ويه درب من دروب السحر كام قال ويه درب من دروب السحر كام قال ويه درب من دروب السحر كام قال ،،،،ٔانه حتبب املرٔاة يف زو�ا والرجل يف امرٔاتهٔانه حتبب املرٔاة يف زو�ا والرجل يف امرٔاتهٔانه حتبب املرٔاة يف زو�ا والرجل يف امرٔاتهٔانه حتبب املرٔاة يف زو�ا والرجل يف امرٔاته

        ....بذ: احلافظبذ: احلافظبذ: احلافظبذ: احلافظ
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 فال ودع هللا  فال ودع هللا  فال ودع هللا  فال ودع هللا ----    هههه امحل امحل امحل امحل---- العني  العني  العني  العني ---- احللقة  احللقة  احللقة  احللقة ---- التوL  التوL  التوL  التوL ---- الNمئ  الNمئ  الNمئ  الNمئ ----الرىق الرىق الرىق الرىق : : : : عرف ما يأيتعرف ما يأيتعرف ما يأيتعرف ما يأيت: : : : ١١١١سسسس
 w w w w---- w فال ٔامت هللا  w فال ٔامت هللا  w فال ٔامت هللا  w جهرا؟ جهرا؟ جهرا؟ جهرا؟---- ينوطون  ينوطون  ينوطون  ينوطون ---- التربك  التربك  التربك  التربك ---- فال ٔامت هللا         

حد¦ء عهد بكفر، ال تزيدك ٕاال وهنا، وما حد¦ء عهد بكفر، ال تزيدك ٕاال وهنا، وما حد¦ء عهد بكفر، ال تزيدك ٕاال وهنا، وما حد¦ء عهد بكفر، ال تزيدك ٕاال وهنا، وما :  :  :  :  ما املقصود �الٓيت وما يسـتفاد منهما املقصود �الٓيت وما يسـتفاد منهما املقصود �الٓيت وما يسـتفاد منهما املقصود �الٓيت وما يسـتفاد منه: : : : ٢٢٢٢سسسس
        يؤمن ٔاكرثمه �� ٕاال ومه مرشكون، هللا ٔاكرب ٕاهنا السنن؟يؤمن ٔاكرثمه �� ٕاال ومه مرشكون، هللا ٔاكرب ٕاهنا السنن؟يؤمن ٔاكرثمه �� ٕاال ومه مرشكون، هللا ٔاكرب ٕاهنا السنن؟يؤمن ٔاكرثمه �� ٕاال ومه مرشكون، هللا ٔاكرب ٕاهنا السنن؟

        اذكر ٔانواع الرىق وحمكها ورشوط الرقية الرشعية؟ اذكر ٔانواع الرىق وحمكها ورشوط الرقية الرشعية؟ اذكر ٔانواع الرىق وحمكها ورشوط الرقية الرشعية؟ اذكر ٔانواع الرىق وحمكها ورشوط الرقية الرشعية؟ : : : : ٣٣٣٣سسسس

         ا,ليل؟ ا,ليل؟ ا,ليل؟ ا,ليل؟ما حمك الNمئ مع ا,ليل، وما حمك ٕاذا اكن املعلق من القرآن معما حمك الNمئ مع ا,ليل، وما حمك ٕاذا اكن املعلق من القرآن معما حمك الNمئ مع ا,ليل، وما حمك ٕاذا اكن املعلق من القرآن معما حمك الNمئ مع ا,ليل، وما حمك ٕاذا اكن املعلق من القرآن مع: : : : ٤٤٤٤سسسس

        اذكر ٔاقسام التربك وحمكه مع ا,ليل؟ اذكر ٔاقسام التربك وحمكه مع ا,ليل؟ اذكر ٔاقسام التربك وحمكه مع ا,ليل؟ اذكر ٔاقسام التربك وحمكه مع ا,ليل؟ : : : : ٥٥٥٥سسسس

        اذكر ٔانواع الز¯رة وحمكها؟اذكر ٔانواع الز¯رة وحمكها؟اذكر ٔانواع الز¯رة وحمكها؟اذكر ٔانواع الز¯رة وحمكها؟: : : : ٦٦٦٦سسسس

        ما حمك ز¯رة النساء للقبور؟ ما حمك ز¯رة النساء للقبور؟ ما حمك ز¯رة النساء للقبور؟ ما حمك ز¯رة النساء للقبور؟ : : : : ٧٧٧٧سسسس

        ال جتعلوا بيوتمك قبورا؟ال جتعلوا بيوتمك قبورا؟ال جتعلوا بيوتمك قبورا؟ال جتعلوا بيوتمك قبورا؟: : : : ما معىنما معىنما معىنما معىن: : : : ٨٨٨٨سسسس

        ::::الدرس اجلديدالدرس اجلديدالدرس اجلديدالدرس اجلديد
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        ....حديثنا اليوم عن التربك وعن مساLٔ الهنـي عن ٔاعامل تتعلق �لقبورحديثنا اليوم عن التربك وعن مساLٔ الهنـي عن ٔاعامل تتعلق �لقبورحديثنا اليوم عن التربك وعن مساLٔ الهنـي عن ٔاعامل تتعلق �لقبورحديثنا اليوم عن التربك وعن مساLٔ الهنـي عن ٔاعامل تتعلق �لقبور

 التـربك هـو طلـب الربكـة، ويه اخلـري الكثـري مـن مالبـسة ٔاو  التـربك هـو طلـب الربكـة، ويه اخلـري الكثـري مـن مالبـسة ٔاو  التـربك هـو طلـب الربكـة، ويه اخلـري الكثـري مـن مالبـسة ٔاو  التـربك هـو طلـب الربكـة، ويه اخلـري الكثـري مـن مالبـسة ٔاو ::::معىن التـربكمعىن التـربكمعىن التـربكمعىن التـربك: : : : ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال 
        ....مالمسة يشء معنيمالمسة يشء معنيمالمسة يشء معنيمالمسة يشء معني

        ما ٔاقسام التربك؟ما ٔاقسام التربك؟ما ٔاقسام التربك؟ما ٔاقسام التربك؟

        ::::ثالثةثالثةثالثةثالثة ٔاقسام التربك  ٔاقسام التربك  ٔاقسام التربك  ٔاقسام التربك 

        . . . .  املنع املنع املنع املنع::::والراحجوالراحجوالراحجوالراحجخمتلف فيه خمتلف فيه خمتلف فيه خمتلف فيه : : : : ممنوع، والثالثممنوع، والثالثممنوع، والثالثممنوع، والثالث: : : :  مرشوع، والثاين مرشوع، والثاين مرشوع، والثاين مرشوع، والثاين:::: أالول أالول أالول أالول

 ٔاي خيـالف  ٔاي خيـالف  ٔاي خيـالف  ٔاي خيـالف ::::منـوعمنـوعمنـوعمنـوعامل امل امل امل تـربك تـربك تـربك تـربك ال ال ال ال     ----٢٢٢٢.... ٔاي جاء به النص وا,ليـل فيـه ٔاي جاء به النص وا,ليـل فيـه ٔاي جاء به النص وا,ليـل فيـه ٔاي جاء به النص وا,ليـل فيـه::::رشوعرشوعرشوعرشوعامل امل امل امل تربك تربك تربك تربك ال ال ال ال ----١١١١
 يعين ٔاهل العمل اختلفوا فيه هل هـو مـرشوع  يعين ٔاهل العمل اختلفوا فيه هل هـو مـرشوع  يعين ٔاهل العمل اختلفوا فيه هل هـو مـرشوع  يعين ٔاهل العمل اختلفوا فيه هل هـو مـرشوع ::::تلف فيهتلف فيهتلف فيهتلف فيهالتربك اÄ التربك اÄ التربك اÄ التربك اÄ . . . . النص وا,ليل،النص وا,ليل،النص وا,ليل،النص وا,ليل،
        . . . .  املنع املنع املنع املنع::::والراحجوالراحجوالراحجوالراحجٔاو ممنوع ٔاو ممنوع ٔاو ممنوع ٔاو ممنوع 

        . . . .  مرشوع ومسـتحب مرشوع ومسـتحب مرشوع ومسـتحب مرشوع ومسـتحب����التربك بآ¦ر النيب التربك بآ¦ر النيب التربك بآ¦ر النيب التربك بآ¦ر النيب  ٔامجع ٔاهل العمل عىل ٔان  ٔامجع ٔاهل العمل عىل ٔان  ٔامجع ٔاهل العمل عىل ٔان  ٔامجع ٔاهل العمل عىل ٔان ::::التربك املرشوعالتربك املرشوعالتربك املرشوعالتربك املرشوع

        : : : : التربك املرشوعالتربك املرشوعالتربك املرشوعالتربك املرشوع

شعره، وضوءه، طبعـا حـديث الـشعرة معـروف، حـديث شعره، وضوءه، طبعـا حـديث الـشعرة معـروف، حـديث شعره، وضوءه، طبعـا حـديث الـشعرة معـروف، حـديث شعره، وضوءه، طبعـا حـديث الـشعرة معـروف، حـديث : : : : ���� التربك بآ¦ر النيب التربك بآ¦ر النيب التربك بآ¦ر النيب التربك بآ¦ر النيب----
            ....الوضوء معروف، الوضوء معروف، الوضوء معروف، الوضوء معروف، 

يعين يف حياة النيب يعين يف حياة النيب يعين يف حياة النيب يعين يف حياة النيب . . . . ، وال فرق بني هذا يف حياته وبعد وفاته، وال فرق بني هذا يف حياته وبعد وفاته، وال فرق بني هذا يف حياته وبعد وفاته، وال فرق بني هذا يف حياته وبعد وفاته����التربك بآ¦ر النيب التربك بآ¦ر النيب التربك بآ¦ر النيب التربك بآ¦ر النيب 
        . . . .  وفاته ٔالن هذه االٓ¦ر ال حتلها احلياة وفاته ٔالن هذه االٓ¦ر ال حتلها احلياة وفاته ٔالن هذه االٓ¦ر ال حتلها احلياة وفاته ٔالن هذه االٓ¦ر ال حتلها احلياةاكن الصحابة يتربكوا هبذا، وال فرق ٔايًضا بعداكن الصحابة يتربكوا هبذا، وال فرق ٔايًضا بعداكن الصحابة يتربكوا هبذا، وال فرق ٔايًضا بعداكن الصحابة يتربكوا هبذا، وال فرق ٔايًضا بعد

        ....ملاذا نقول هذا ال�م؟ حىت ٕاذا جئنا ٕاىل التوسل، ال خنلط بني التوسل والتربكملاذا نقول هذا ال�م؟ حىت ٕاذا جئنا ٕاىل التوسل، ال خنلط بني التوسل والتربكملاذا نقول هذا ال�م؟ حىت ٕاذا جئنا ٕاىل التوسل، ال خنلط بني التوسل والتربكملاذا نقول هذا ال�م؟ حىت ٕاذا جئنا ٕاىل التوسل، ال خنلط بني التوسل والتربك
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ٔالن طبعا ملـا يـأِت التوسـل ممكـن ينظـر ٕاىل التـربك ويقـول يف التوسـل ٔانـه جيـوز ٔالن طبعا ملـا يـأِت التوسـل ممكـن ينظـر ٕاىل التـربك ويقـول يف التوسـل ٔانـه جيـوز ٔالن طبعا ملـا يـأِت التوسـل ممكـن ينظـر ٕاىل التـربك ويقـول يف التوسـل ٔانـه جيـوز ٔالن طبعا ملـا يـأِت التوسـل ممكـن ينظـر ٕاىل التـربك ويقـول يف التوسـل ٔانـه جيـوز 

وآ¦ره وآ¦ره وآ¦ره وآ¦ره         ���� املنع، لكن التربك �لنيب  املنع، لكن التربك �لنيب  املنع، لكن التربك �لنيب  املنع، لكن التربك �لنيب ::::والراحجوالراحجوالراحجوالراحج بذات النيب، وهذا فيه خالف  بذات النيب، وهذا فيه خالف  بذات النيب، وهذا فيه خالف  بذات النيب، وهذا فيه خالف للللالتوسالتوسالتوسالتوس
        . . . . هنا من املرشوعهنا من املرشوعهنا من املرشوعهنا من املرشوع

ٕاهنا مباركـة ٕاهنـا طعـام ٕاهنا مباركـة ٕاهنـا طعـام ٕاهنا مباركـة ٕاهنـا طعـام ٕاهنا مباركـة ٕاهنـا طعـام  « « « «����ماء زمزم، لقول النيب ماء زمزم، لقول النيب ماء زمزم، لقول النيب ماء زمزم، لقول النيب : : : : من ٔانواع التربك املرشوعمن ٔانواع التربك املرشوعمن ٔانواع التربك املرشوعمن ٔانواع التربك املرشوع    --------٢٢٢٢
        . . . . »»»»طعمطعمطعمطعم

        . . . .  التربك بآ¦ر النيب التربك بآ¦ر النيب التربك بآ¦ر النيب التربك بآ¦ر النيب::::ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال 

        . . . .  التربك مباء زمزم التربك مباء زمزم التربك مباء زمزم التربك مباء زمزم::::¦نيا¦نيا¦نيا¦نيا

            ....التربك مباء املطر ٔاول نزوwالتربك مباء املطر ٔاول نزوwالتربك مباء املطر ٔاول نزوwالتربك مباء املطر ٔاول نزوw: : : : ¦لثا¦لثا¦لثا¦لثا

، ٔاول ما ، ٔاول ما ، ٔاول ما ، ٔاول ما »»»»بهبهبهبهٕانه حديث عهد بر ٕانه حديث عهد بر ٕانه حديث عهد بر ٕانه حديث عهد بر ««««: : : :  يديه للمطر ٔاول نزوw وقال يديه للمطر ٔاول نزوw وقال يديه للمطر ٔاول نزوw وقال يديه للمطر ٔاول نزوw وقال����كام كشف النيب كام كشف النيب كام كشف النيب كام كشف النيب 
يأيت املطر يـزنل تكـشف يـدك وتـسـتقبل هـذا املطـر وتـد: مـا اســتطعت منـه يأيت املطر يـزنل تكـشف يـدك وتـسـتقبل هـذا املطـر وتـد: مـا اســتطعت منـه يأيت املطر يـزنل تكـشف يـدك وتـسـتقبل هـذا املطـر وتـد: مـا اســتطعت منـه يأيت املطر يـزنل تكـشف يـدك وتـسـتقبل هـذا املطـر وتـد: مـا اســتطعت منـه 

        . . . . ٕانه حديث عهد بربهٕانه حديث عهد بربهٕانه حديث عهد بربهٕانه حديث عهد بربه: : : :  وتقول وتقول وتقول وتقول����جبسدك كام فعل النيب جبسدك كام فعل النيب جبسدك كام فعل النيب جبسدك كام فعل النيب 

            ....حصبة الصاحلنيحصبة الصاحلنيحصبة الصاحلنيحصبة الصاحلني: : : : من التربك املرشوعمن التربك املرشوعمن التربك املرشوعمن التربك املرشوع    ::::رابعارابعارابعارابعا

ــه يمتــسح يف  ــه، كــام يفعــل بعــض العــوام، ٕان ــه يمتــسح يف يوجــد فــرق بــني الــصحبة وبــني بذات ــه، كــام يفعــل بعــض العــوام، ٕان ــه يمتــسح يف يوجــد فــرق بــني الــصحبة وبــني بذات ــه، كــام يفعــل بعــض العــوام، ٕان ــه يمتــسح يف يوجــد فــرق بــني الــصحبة وبــني بذات ــه، كــام يفعــل بعــض العــوام، ٕان يوجــد فــرق بــني الــصحبة وبــني بذات
، ال التربك بصحبته ٔان جيلس معهم ويتعمل من علمهم ، ال التربك بصحبته ٔان جيلس معهم ويتعمل من علمهم ، ال التربك بصحبته ٔان جيلس معهم ويتعمل من علمهم ، ال التربك بصحبته ٔان جيلس معهم ويتعمل من علمهم ههههمالبسمالبسمالبسمالبسالصاحلني، وميسح يف الصاحلني، وميسح يف الصاحلني، وميسح يف الصاحلني، وميسح يف 

        . . . . وهكذاوهكذاوهكذاوهكذا

يف يف يف يف » » » » مه القـوم ال يـشقى هبـم جليـسهممه القـوم ال يـشقى هبـم جليـسهممه القـوم ال يـشقى هبـم جليـسهممه القـوم ال يـشقى هبـم جليـسهم««««: : : : ����التربك بصحبة الصاحلني كام قال النـيب التربك بصحبة الصاحلني كام قال النـيب التربك بصحبة الصاحلني كام قال النـيب التربك بصحبة الصاحلني كام قال النـيب 
حديث املالئكة، ماذا يسألون؟ ماذا يقولون؟ ٔاشهدمك ¯ مالئكيت ٔاين قـد غفـرت حديث املالئكة، ماذا يسألون؟ ماذا يقولون؟ ٔاشهدمك ¯ مالئكيت ٔاين قـد غفـرت حديث املالئكة، ماذا يسألون؟ ماذا يقولون؟ ٔاشهدمك ¯ مالئكيت ٔاين قـد غفـرت حديث املالئكة، ماذا يسألون؟ ماذا يقولون؟ ٔاشهدمك ¯ مالئكيت ٔاين قـد غفـرت 

    هههههـذهـذهـذهـذ» » » »  هبـم جليـسهم هبـم جليـسهم هبـم جليـسهم هبـم جليـسهممه القـوم ال يـشقىمه القـوم ال يـشقىمه القـوم ال يـشقىمه القـوم ال يـشقى « « « «::::قالقالقالقال، قالوا ٕان فهيم فالن جاء حلاجة،، قالوا ٕان فهيم فالن جاء حلاجة،، قالوا ٕان فهيم فالن جاء حلاجة،، قالوا ٕان فهيم فالن جاء حلاجة،هلمهلمهلمهلم
        . . . . بركة جمالسة الصاحلنيبركة جمالسة الصاحلنيبركة جمالسة الصاحلنيبركة جمالسة الصاحلني
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هــو التــربك �ٔالجحــار وأالجشــار وحديــد أالرضحــة، ميــسح �حلجــر هــو التــربك �ٔالجحــار وأالجشــار وحديــد أالرضحــة، ميــسح �حلجــر هــو التــربك �ٔالجحــار وأالجشــار وحديــد أالرضحــة، ميــسح �حلجــر هــو التــربك �ٔالجحــار وأالجشــار وحديــد أالرضحــة، ميــسح �حلجــر : : : : التــربك املمنــوعالتــربك املمنــوعالتــربك املمنــوعالتــربك املمنــوع
        . . . . والرضحي وأالموات فهذا تربك ممنوع، وهو من الرشكوالرضحي وأالموات فهذا تربك ممنوع، وهو من الرشكوالرضحي وأالموات فهذا تربك ممنوع، وهو من الرشكوالرضحي وأالموات فهذا تربك ممنوع، وهو من الرشك

        :::: املنع املنع املنع املنع::::والراحجوالراحجوالراحجوالراحجٔاما التربك اÄتلف فيه ٔاما التربك اÄتلف فيه ٔاما التربك اÄتلف فيه ٔاما التربك اÄتلف فيه 

ٔاهل العمل جبوازه، اكٕالمام ٔاهل العمل جبوازه، اكٕالمام ٔاهل العمل جبوازه، اكٕالمام ٔاهل العمل جبوازه، اكٕالمام وقد قال بعض وقد قال بعض وقد قال بعض وقد قال بعض ----١١١١    ::::التربك بآ¦ر الصاحلني غري أالنبياءالتربك بآ¦ر الصاحلني غري أالنبياءالتربك بآ¦ر الصاحلني غري أالنبياءالتربك بآ¦ر الصاحلني غري أالنبياء: : : : ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال 

    ����وقال الكثري مهنم �ملنع وهو الراحج، ٔالن الصحابة وقال الكثري مهنم �ملنع وهو الراحج، ٔالن الصحابة وقال الكثري مهنم �ملنع وهو الراحج، ٔالن الصحابة وقال الكثري مهنم �ملنع وهو الراحج، ٔالن الصحابة ----٢٢٢٢النووي واحلافظ ابن جحر، النووي واحلافظ ابن جحر، النووي واحلافظ ابن جحر، النووي واحلافظ ابن جحر، 

 يف حياته وبعد وفاته، وقـد اكن فـهيم خـري النـاس،  يف حياته وبعد وفاته، وقـد اكن فـهيم خـري النـاس،  يف حياته وبعد وفاته، وقـد اكن فـهيم خـري النـاس،  يف حياته وبعد وفاته، وقـد اكن فـهيم خـري النـاس، ����مل يفعلوا ذ: مع غري النيب مل يفعلوا ذ: مع غري النيب مل يفعلوا ذ: مع غري النيب مل يفعلوا ذ: مع غري النيب 
        . . . . ٔابو بكر ومعر وعîن وعيل وغريمهٔابو بكر ومعر وعîن وعيل وغريمهٔابو بكر ومعر وعîن وعيل وغريمهٔابو بكر ومعر وعîن وعيل وغريمه

ه ال ينفع هذا ال�م مع غري النيب ه ال ينفع هذا ال�م مع غري النيب ه ال ينفع هذا ال�م مع غري النيب ه ال ينفع هذا ال�م مع غري النيب ننننٔاي أ ٔاي أ ٔاي أ ٔاي أ     ----وتركهم لهذا اكٕالجامع مهنموتركهم لهذا اكٕالجامع مهنموتركهم لهذا اكٕالجامع مهنموتركهم لهذا اكٕالجامع مهنم""""::::يقول ٔالشاطيبيقول ٔالشاطيبيقول ٔالشاطيبيقول ٔالشاطيب

مع وجود املقتىض وانتفاء املـانع وحرصـهم عـىل اخلـري، وسـدا ðريعـة الغلـو مع وجود املقتىض وانتفاء املـانع وحرصـهم عـىل اخلـري، وسـدا ðريعـة الغلـو مع وجود املقتىض وانتفاء املـانع وحرصـهم عـىل اخلـري، وسـدا ðريعـة الغلـو مع وجود املقتىض وانتفاء املـانع وحرصـهم عـىل اخلـري، وسـدا ðريعـة الغلـو     ----،،،،    ����
        . . . . """"فهيمفهيمفهيمفهيم

        ::::اخلالصةاخلالصةاخلالصةاخلالصة

        . . . .  ذ: ذ: ذ: ذ:يفعلوايفعلوايفعلوايفعلوان الصحابة مل ن الصحابة مل ن الصحابة مل ن الصحابة مل أ أ أ أ : : : : ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال

        . . . . ي مينع ذ:، سدا ðريعة الغلو يف هؤالء الصاحلنيي مينع ذ:، سدا ðريعة الغلو يف هؤالء الصاحلنيي مينع ذ:، سدا ðريعة الغلو يف هؤالء الصاحلنيي مينع ذ:، سدا ðريعة الغلو يف هؤالء الصاحلنياðاðاðاð: : : : ¦نيا¦نيا¦نيا¦نيا

        ....����منرب النيب منرب النيب منرب النيب منرب النيب : : : : من التربك اÄتلف فيه والراحج املنعمن التربك اÄتلف فيه والراحج املنعمن التربك اÄتلف فيه والراحج املنعمن التربك اÄتلف فيه والراحج املنع

        ::::لو نظر7 يف الكتاب يقوللو نظر7 يف الكتاب يقوللو نظر7 يف الكتاب يقوللو نظر7 يف الكتاب يقول

        ::::وطلب الربكة ال خيلو من ٔامرينوطلب الربكة ال خيلو من ٔامرينوطلب الربكة ال خيلو من ٔامرينوطلب الربكة ال خيلو من ٔامرين ( ( ( (
َوَهَذا ِكَتاٌب َوَهَذا ِكَتاٌب َوَهَذا ِكَتاٌب َوَهَذا ِكَتاٌب ﴿﴿﴿﴿: : : : ن التربك بأمر رشعي معلوم مثل القرآن قال هللا تعـاىلن التربك بأمر رشعي معلوم مثل القرآن قال هللا تعـاىلن التربك بأمر رشعي معلوم مثل القرآن قال هللا تعـاىلن التربك بأمر رشعي معلوم مثل القرآن قال هللا تعـاىل ٔان يكو ٔان يكو ٔان يكو ٔان يكو----١١١١

        ....ٕاذن مسى القرآن بركةٕاذن مسى القرآن بركةٕاذن مسى القرآن بركةٕاذن مسى القرآن بركة] ] ] ] ٩٢٩٢٩٢٩٢: : : : أالنعامأالنعامأالنعامأالنعام[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ اùنَزلْنَاُه ُمَباَركٌ اùنَزلْنَاُه ُمَباَركٌ اùنَزلْنَاُه ُمَباَركٌ اùنَزلْنَاُه ُمَباَركٌ 
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مفمفمفمفـن بركتـه هدايتـه للقلوب وشفاـن بركتـه هدايتـه للقلوب وشفاـن بركتـه هدايتـه للقلوب وشفاـن بركتـه هدايتـه للقلوب وشفاؤؤؤؤه للصدور وٕاصالحه ه للصدور وٕاصالحه ه للصدور وٕاصالحه ه للصدور وٕاصالحه : (: (: (: (فالقرآن تطلب منه الربكةفالقرآن تطلب منه الربكةفالقرآن تطلب منه الربكةفالقرآن تطلب منه الربكة
))))    واحد بعرش حسـناتواحد بعرش حسـناتواحد بعرش حسـناتواحد بعرش حسـناتللنفوس وهتذيبه لللنفوس وهتذيبه لللنفوس وهتذيبه لللنفوس وهتذيبه لالالالٔالخالق، كام ٔان من بركته ٔان احلرف الٔخالق، كام ٔان من بركته ٔان احلرف الٔخالق، كام ٔان من بركته ٔان احلرف الٔخالق، كام ٔان من بركته ٔان احلرف ال

﴾ ﴾ ﴾ ﴾ مفمفمفمفن بركته ٔان من ن بركته ٔان من ن بركته ٔان من ن بركته ٔان من      ِكتَاٌب اùنَزلْنَاُه ُمَباَركٌ  ِكتَاٌب اùنَزلْنَاُه ُمَباَركٌ  ِكتَاٌب اùنَزلْنَاُه ُمَباَركٌ  ِكتَاٌب اùنَزلْنَاُه ُمَباَركٌ ﴿﴿﴿﴿: : : : فالتربك بأمر معلوم مثل القرآن قال هللافالتربك بأمر معلوم مثل القرآن قال هللافالتربك بأمر معلوم مثل القرآن قال هللافالتربك بأمر معلوم مثل القرآن قال هللا
ٔاخذ به حصل w الفتح فأنقذه هللا بذ: ؤانقذ هللا ٔامما كثرية من الرشك بذ:، ٔاخذ به حصل w الفتح فأنقذه هللا بذ: ؤانقذ هللا ٔامما كثرية من الرشك بذ:، ٔاخذ به حصل w الفتح فأنقذه هللا بذ: ؤانقذ هللا ٔامما كثرية من الرشك بذ:، ٔاخذ به حصل w الفتح فأنقذه هللا بذ: ؤانقذ هللا ٔامما كثرية من الرشك بذ:، 
        . . . . ومن بركته ٔان احلرف الواحد بعرش حسـنات وهذا يوفر لٕالومن بركته ٔان احلرف الواحد بعرش حسـنات وهذا يوفر لٕالومن بركته ٔان احلرف الواحد بعرش حسـنات وهذا يوفر لٕالومن بركته ٔان احلرف الواحد بعرش حسـنات وهذا يوفر لٕالننننسان الوقت واجلهدسان الوقت واجلهدسان الوقت واجلهدسان الوقت واجلهد

�لرشعي، طلب الربكة �ٔالمر �لرشعي، طلب الربكة �ٔالمر �لرشعي، طلب الربكة �ٔالمر �لرشعي، طلب الربكة �ٔالمر     ا ٔان يكون التربك بأمر حا ٔان يكون التربك بأمر حا ٔان يكون التربك بأمر حا ٔان يكون التربك بأمر حيسيسيسيس معلوم، هو التربك معلوم، هو التربك معلوم، هو التربك معلوم، هو التربكٔايضً ٔايضً ٔايضً ٔايضً 
        ....الرشعي، ٕاما بأمر رشعي معلوم ٔاو بأمر حالرشعي، ٕاما بأمر رشعي معلوم ٔاو بأمر حالرشعي، ٕاما بأمر رشعي معلوم ٔاو بأمر حالرشعي، ٕاما بأمر رشعي معلوم ٔاو بأمر حيسيسيسيس معلوم معلوم معلوم معلوم
        ::::لللليكيكيكيك تفرق بني التربك املرشوع والتربك املمنوع تفرق بني التربك املرشوع والتربك املمنوع تفرق بني التربك املرشوع والتربك املمنوع تفرق بني التربك املرشوع والتربك املمنوع

        ::::     املرشوع املرشوع املرشوع املرشوعكككك الترب  الترب  الترب  الترب تصورتصورتصورتصور
 ال نعلمه ٕاال من قبيل الرشع مثل القرآن، ال نعمل  ال نعلمه ٕاال من قبيل الرشع مثل القرآن، ال نعمل  ال نعلمه ٕاال من قبيل الرشع مثل القرآن، ال نعمل  ال نعلمه ٕاال من قبيل الرشع مثل القرآن، ال نعمل ::::ٕاما يكون بأمر رشعي معلومٕاما يكون بأمر رشعي معلومٕاما يكون بأمر رشعي معلومٕاما يكون بأمر رشعي معلوم- - - - ١١١١
        .... مبارك مبارك مبارك مبارك::::    ٔانهٔانهٔانهٔانهن فيه بركة ٔالن ربنا قال ن فيه بركة ٔالن ربنا قال ن فيه بركة ٔالن ربنا قال ن فيه بركة ٔالن ربنا قال أ أ أ أ 
 لو ٔاحسست فيه مبالبسة ٔاو مبالمسة ٔاو  لو ٔاحسست فيه مبالبسة ٔاو مبالمسة ٔاو  لو ٔاحسست فيه مبالبسة ٔاو مبالمسة ٔاو  لو ٔاحسست فيه مبالبسة ٔاو مبالمسة ٔاو ٔانٔانٔانٔانكككك    :::: ٕاما يكون بأمر ح ٕاما يكون بأمر ح ٕاما يكون بأمر ح ٕاما يكون بأمر حيسيسيسيس معلوم معلوم معلوم معلوم- - - - ٢٢٢٢

رض يبقى هذا رض يبقى هذا رض يبقى هذا رض يبقى هذا حدحدحدحدثثثث نوع من تعل نوع من تعل نوع من تعل نوع من تعلميميميميه ٔاو العمل به حده ٔاو العمل به حده ٔاو العمل به حده ٔاو العمل به حدثثثث فيه نوع من النفع ودفع ال فيه نوع من النفع ودفع ال فيه نوع من النفع ودفع ال فيه نوع من النفع ودفع ال
        ....، فهذا الرجل يتربك بعلمه ودعوته ٕاىل اخلري، فهذا الرجل يتربك بعلمه ودعوته ٕاىل اخلري، فهذا الرجل يتربك بعلمه ودعوته ٕاىل اخلري، فهذا الرجل يتربك بعلمه ودعوته ٕاىل اخلريءءءءمبارك، مثل التعلمي وا,عامبارك، مثل التعلمي وا,عامبارك، مثل التعلمي وا,عامبارك، مثل التعلمي وا,عا
     فٕان هللا جيري عىل  فٕان هللا جيري عىل  فٕان هللا جيري عىل  فٕان هللا جيري عىل ،،،،""""ما هذه بأول بركتمك ¯ آل ٔايب بكرما هذه بأول بركتمك ¯ آل ٔايب بكرما هذه بأول بركتمك ¯ آل ٔايب بكرما هذه بأول بركتمك ¯ آل ٔايب بكر    :":":":"قال ٔاسـيد بن حضريقال ٔاسـيد بن حضريقال ٔاسـيد بن حضريقال ٔاسـيد بن حضري

 كام حد كام حد كام حد كام حدثثثث مع آل ٔايب  مع آل ٔايب  مع آل ٔايب  مع آل ٔايب ين،ين،ين،ين،بعض الناس من ٔامور اخلري ما ال جيريه عىل يد االٓخر بعض الناس من ٔامور اخلري ما ال جيريه عىل يد االٓخر بعض الناس من ٔامور اخلري ما ال جيريه عىل يد االٓخر بعض الناس من ٔامور اخلري ما ال جيريه عىل يد االٓخر يد يد يد يد 
        . . . . طلق يف نزول آية التطلق يف نزول آية التطلق يف نزول آية التطلق يف نزول آية التميميميميممممبكر والسـيدة عابكر والسـيدة عابكر والسـيدة عابكر والسـيدة عائئئئشة يف بين املصشة يف بين املصشة يف بين املصشة يف بين املص

والرجل ا,اعي يعمل الناس فينتفع الناس بعلمه واðي يدعوا كذ: ينتفع بدعائه، والرجل ا,اعي يعمل الناس فينتفع الناس بعلمه واðي يدعوا كذ: ينتفع بدعائه، والرجل ا,اعي يعمل الناس فينتفع الناس بعلمه واðي يدعوا كذ: ينتفع بدعائه، والرجل ا,اعي يعمل الناس فينتفع الناس بعلمه واðي يدعوا كذ: ينتفع بدعائه، 
        . . . .  رشب ماء زمزم، فهذا ٔامر ح رشب ماء زمزم، فهذا ٔامر ح رشب ماء زمزم، فهذا ٔامر ح رشب ماء زمزم، فهذا ٔامر حيسيسيسيس معلوم معلوم معلوم معلوم::::يبقى هذا ٔامر حيبقى هذا ٔامر حيبقى هذا ٔامر حيبقى هذا ٔامر حيسيسيسيس معلوم، وكذ: معلوم، وكذ: معلوم، وكذ: معلوم، وكذ:



  من العقيدة كتاب أصول  اإلميان يف ضوء الكتاب والسنةاخلامس تفريغ الدرس 

 

  

 �

 يعين تربك �طل، مثل ما  يعين تربك �طل، مثل ما  يعين تربك �طل، مثل ما  يعين تربك �طل، مثل ما ::::ٔاما أالمر الثاين ٔان يكون التربك بأمر غري مرشوعٔاما أالمر الثاين ٔان يكون التربك بأمر غري مرشوعٔاما أالمر الثاين ٔان يكون التربك بأمر غري مرشوعٔاما أالمر الثاين ٔان يكون التربك بأمر غري مرشوع----٢٢٢٢
براكت لبراكت لبراكت لبراكت لالالالٔالصنام وأالموات فهذه بركة �طٔصنام وأالموات فهذه بركة �طٔصنام وأالموات فهذه بركة �طٔصنام وأالموات فهذه بركة �ط���� ال ٔاثر لها،  ال ٔاثر لها،  ال ٔاثر لها،  ال ٔاثر لها،     معونمعونمعونمعونيزمعه ا,جالون يز يزمعه ا,جالون يز يزمعه ا,جالون يز يزمعه ا,جالون يز 

وميكن ٔان يكون للشـيطان ٔاثر يف هذا أالمر، لكهنا ال تعدوا ٔان تكون آ¦ر حسـية وميكن ٔان يكون للشـيطان ٔاثر يف هذا أالمر، لكهنا ال تعدوا ٔان تكون آ¦ر حسـية وميكن ٔان يكون للشـيطان ٔاثر يف هذا أالمر، لكهنا ال تعدوا ٔان تكون آ¦ر حسـية وميكن ٔان يكون للشـيطان ٔاثر يف هذا أالمر، لكهنا ال تعدوا ٔان تكون آ¦ر حسـية 
حبحبحبحبيث خيدم الشـيطان هذا الشـييث خيدم الشـيطان هذا الشـييث خيدم الشـيطان هذا الشـييث خيدم الشـيطان هذا الشـيخخخخ فيكون يف ذ: فتنة، ممكن بعض أالشـياء جير فيكون يف ذ: فتنة، ممكن بعض أالشـياء جير فيكون يف ذ: فتنة، ممكن بعض أالشـياء جير فيكون يف ذ: فتنة، ممكن بعض أالشـياء جيرهيهيهيهيا ا ا ا 

لناس ٔايلناس ٔايلناس ٔايلناس ٔايتتتتبعون رشع بعون رشع بعون رشع بعون رشع عمل ٔان هذا �طل يكون فتنة يرعمل ٔان هذا �طل يكون فتنة يرعمل ٔان هذا �طل يكون فتنة يرعمل ٔان هذا �طل يكون فتنة يرىىىى ا ا ا االالالال بقدره الكوين مع  بقدره الكوين مع  بقدره الكوين مع  بقدره الكوين مع ����هللا هللا هللا هللا 
        هللا ٔام ال؟ هللا ٔام ال؟ هللا ٔام ال؟ هللا ٔام ال؟ 

 ٕان  ٕان  ٕان  ٕان """"::::وانظر ٕاىل هذا أالثر اوانظر ٕاىل هذا أالثر اوانظر ٕاىل هذا أالثر اوانظر ٕاىل هذا أالثر امجلمجلمجلمجليل عن زينب امرٔاة عبد هللا بـن مـسعود قالـتيل عن زينب امرٔاة عبد هللا بـن مـسعود قالـتيل عن زينب امرٔاة عبد هللا بـن مـسعود قالـتيل عن زينب امرٔاة عبد هللا بـن مـسعود قالـت
: : : : خـيط رخـيط رخـيط رخـيط ريقيقيقيق    يليليليل فيـه، قالـت فيـه، قالـت فيـه، قالـت فيـه، قالـت: : : : عبد هللا رٔاي يف عنقـي خيطـا فقـال مـا هـذا؟ قلـتعبد هللا رٔاي يف عنقـي خيطـا فقـال مـا هـذا؟ قلـتعبد هللا رٔاي يف عنقـي خيطـا فقـال مـا هـذا؟ قلـتعبد هللا رٔاي يف عنقـي خيطـا فقـال مـا هـذا؟ قلـت

ٔانٔانٔانٔانمتمتمتمت آل عبد هللا ٔالغنياء عـن الـرشك، مسعـت رسـول هللا  آل عبد هللا ٔالغنياء عـن الـرشك، مسعـت رسـول هللا  آل عبد هللا ٔالغنياء عـن الـرشك، مسعـت رسـول هللا  آل عبد هللا ٔالغنياء عـن الـرشك، مسعـت رسـول هللا : : : : أخذه أخذه أخذه أخذه مثمثمثمث قطعه  قطعه  قطعه  قطعه مثمثمثمث قال قال قال قالفففف
فقلــت ٔاي زينــب لقــد اكنــت عيــين فقلــت ٔاي زينــب لقــد اكنــت عيــين فقلــت ٔاي زينــب لقــد اكنــت عيــين فقلــت ٔاي زينــب لقــد اكنــت عيــين » » » » ٕان الــرىق والــNمئ والتــوL رشكٕان الــرىق والــNمئ والتــوL رشكٕان الــرىق والــNمئ والتــوL رشكٕان الــرىق والــNمئ والتــوL رشك««««: : : :  يقــول يقــول يقــول يقــول����
فـٕاذا فـٕاذا فـٕاذا فـٕاذا     ----، كنت ٔاتردد عليه،، كنت ٔاتردد عليه،، كنت ٔاتردد عليه،، كنت ٔاتردد عليه،----وكنت ٔاختلف ٕاىل فالن الهيوديوكنت ٔاختلف ٕاىل فالن الهيوديوكنت ٔاختلف ٕاىل فالن الهيوديوكنت ٔاختلف ٕاىل فالن الهيودي    ----عيين تدمععيين تدمععيين تدمععيين تدمع----، ، ، ، تقذفتقذفتقذفتقذف

اكن يناكن يناكن يناكن ينخخخخسها بيده فٕاذا رسها بيده فٕاذا رسها بيده فٕاذا رسها بيده فٕاذا ريقيقيقيق    رررريقيقيقيق يف سكنت فقال عبد هللا ٕا يف سكنت فقال عبد هللا ٕا يف سكنت فقال عبد هللا ٕا يف سكنت فقال عبد هللا ٕامنمنمنمنا ذ: معل الشـيطان، ا ذ: معل الشـيطان، ا ذ: معل الشـيطان، ا ذ: معل الشـيطان، 
    ����رسـول هللا رسـول هللا رسـول هللا رسـول هللا ٔامـا اكن يكفيـٔامـا اكن يكفيـٔامـا اكن يكفيـٔامـا اكن يكفيـكككِك ٔان تقـوِ ٔان تقـوِ ٔان تقـوِ ٔان تقـويليليليل كـام اكن  كـام اكن  كـام اكن  كـام اكن     ---- انظـر ٕاىل الفتنـة انظـر ٕاىل الفتنـة انظـر ٕاىل الفتنـة انظـر ٕاىل الفتنـة----،،،،كف عهنـاكف عهنـاكف عهنـاكف عهنـا
ٔاذهب البأس رب الناس ؤاشف ٔانت الشايف ال شفاء ٕاال شفاءك شفاء ال ٔاذهب البأس رب الناس ؤاشف ٔانت الشايف ال شفاء ٕاال شفاءك شفاء ال ٔاذهب البأس رب الناس ؤاشف ٔانت الشايف ال شفاء ٕاال شفاءك شفاء ال ٔاذهب البأس رب الناس ؤاشف ٔانت الشايف ال شفاء ٕاال شفاءك شفاء ال ««««: : : : يقوليقوليقوليقول

، واحلديث رواه ٔامحد ؤابو داود وابن ماجه وابن حبان واحلامك وحصحه ، واحلديث رواه ٔامحد ؤابو داود وابن ماجه وابن حبان واحلامك وحصحه ، واحلديث رواه ٔامحد ؤابو داود وابن ماجه وابن حبان واحلامك وحصحه ، واحلديث رواه ٔامحد ؤابو داود وابن ماجه وابن حبان واحلامك وحصحه »»»»يغادر سقاميغادر سقاميغادر سقاميغادر سقام
        . . . . ؤاقره اðهيبؤاقره اðهيبؤاقره اðهيبؤاقره اðهيب

        . . . . ذا هو الفتنة، وسامه عبد هللا بن مسعود ٔانه رشكذا هو الفتنة، وسامه عبد هللا بن مسعود ٔانه رشكذا هو الفتنة، وسامه عبد هللا بن مسعود ٔانه رشكذا هو الفتنة، وسامه عبد هللا بن مسعود ٔانه رشكهههه
حنحنحنحنن االٓن فهمنا تصور التربك، ٔاي التربك هذا ٔامر رشعي، فيه 7س ن االٓن فهمنا تصور التربك، ٔاي التربك هذا ٔامر رشعي، فيه 7س ن االٓن فهمنا تصور التربك، ٔاي التربك هذا ٔامر رشعي، فيه 7س ن االٓن فهمنا تصور التربك، ٔاي التربك هذا ٔامر رشعي، فيه 7س ختختختختالف فتجعل الف فتجعل الف فتجعل الف فتجعل 

اðي قال فيه الرشع بركة يتربك به، مل اðي قال فيه الرشع بركة يتربك به، مل اðي قال فيه الرشع بركة يتربك به، مل اðي قال فيه الرشع بركة يتربك به، مل ففففلبعض أالشـياء بركة ما جعلها هللا بركة، لبعض أالشـياء بركة ما جعلها هللا بركة، لبعض أالشـياء بركة ما جعلها هللا بركة، لبعض أالشـياء بركة ما جعلها هللا بركة، 
        . . . . يقل فهيا يبقى يقل فهيا يبقى يقل فهيا يبقى يقل فهيا يبقى جنجنجنجنتنتنتنتنهبهبهبهباااا



  من العقيدة كتاب أصول  اإلميان يف ضوء الكتاب والسنةاخلامس تفريغ الدرس 

 

  

 	

     مع الصحابة، يف حديث عن ٔايب واقد اللي مع الصحابة، يف حديث عن ٔايب واقد اللي مع الصحابة، يف حديث عن ٔايب واقد اللي مع الصحابة، يف حديث عن ٔايب واقد اللييثيثيثيث����املوقف العميل لرسول هللا املوقف العميل لرسول هللا املوقف العميل لرسول هللا املوقف العميل لرسول هللا 

ملا فتح مكة جتمعت ملا فتح مكة جتمعت ملا فتح مكة جتمعت ملا فتح مكة جتمعت » » » »  ٕاىل حنني ٕاىل حنني ٕاىل حنني ٕاىل حنني- - - - بعد غزوة الفتحبعد غزوة الفتحبعد غزوة الفتحبعد غزوة الفتح----    ����        خرجنا مع رسول هللاخرجنا مع رسول هللاخرجنا مع رسول هللاخرجنا مع رسول هللا««««: : : : قالقالقالقال

 ومعه اثىن  ومعه اثىن  ومعه اثىن  ومعه اثىن ����w ثقيف وهوازن يف مجوع كثرية جًدا جًدا، فقصدمه رسول هللا w ثقيف وهوازن يف مجوع كثرية جًدا جًدا، فقصدمه رسول هللا w ثقيف وهوازن يف مجوع كثرية جًدا جًدا، فقصدمه رسول هللا w ثقيف وهوازن يف مجوع كثرية جًدا جًدا، فقصدمه رسول هللا 
        ....عرش ٔالفا، ٔالفان من ٔاهل مكة وعرشة آالف جاء هبم من املدينةعرش ٔالفا، ٔالفان من ٔاهل مكة وعرشة آالف جاء هبم من املدينةعرش ٔالفا، ٔالفان من ٔاهل مكة وعرشة آالف جاء هبم من املدينةعرش ٔالفا، ٔالفان من ٔاهل مكة وعرشة آالف جاء هبم من املدينة

يقصد ٔاهل مكة يقصد ٔاهل مكة يقصد ٔاهل مكة يقصد ٔاهل مكة ::::اجلواباجلواباجلواباجلواب. . . .  و و و وحنحنحنحنن حد¦ء عهد بكفر؟ن حد¦ء عهد بكفر؟ن حد¦ء عهد بكفر؟ن حد¦ء عهد بكفر؟مفمفمفمفن اðي يقصدمه عندما يقولن اðي يقصدمه عندما يقولن اðي يقصدمه عندما يقولن اðي يقصدمه عندما يقول
�م مازال حديثا،م مازال حديثا،م مازال حديثا،م مازال حديثا، العهد �لكفر، العهد �لكفر، العهد �لكفر، العهد �لكفر،ييبييبييبييب قر  قر  قر  قر ::::يعينيعينيعينيعين»»»»ووووحنحنحنحنـن حد¦ء عهد بكفر،ـن حد¦ء عهد بكفر،ـن حد¦ء عهد بكفر،ـن حد¦ء عهد بكفر،««««���     يعين ٕاسال يعين ٕاسال يعين ٕاسال يعين ٕاسال
    املتنقل من الباطل ٕاىل احلق ال يؤمن ٔان توجد يف قلبه بعض الباطل، دااملتنقل من الباطل ٕاىل احلق ال يؤمن ٔان توجد يف قلبه بعض الباطل، دااملتنقل من الباطل ٕاىل احلق ال يؤمن ٔان توجد يف قلبه بعض الباطل، دااملتنقل من الباطل ٕاىل احلق ال يؤمن ٔان توجد يف قلبه بعض الباطل، دامئمئمئمئاااافففف

ووووحنحنحنحنـن ـن ـن ـن ««««: : : : مل تزال، جتد فيه بعض اجلاهلية، فقالمل تزال، جتد فيه بعض اجلاهلية، فقالمل تزال، جتد فيه بعض اجلاهلية، فقالمل تزال، جتد فيه بعض اجلاهلية، فقال     ملا يكون مل ملا يكون مل ملا يكون مل ملا يكون ملزتزتزتزتم جديدم جديدم جديدم جديدإالإالإالإالننننسانسانسانسان
        ....»»»»يعكفون عندهايعكفون عندهايعكفون عندهايعكفون عندها««««    جشرةجشرةجشرةجشرة» » » » حد¦ء عهد بكفر، وللمرشكني سدرةحد¦ء عهد بكفر، وللمرشكني سدرةحد¦ء عهد بكفر، وللمرشكني سدرةحد¦ء عهد بكفر، وللمرشكني سدرة

يصف حال املرشكني، هلم سدرة يعتكفون يصف حال املرشكني، هلم سدرة يعتكفون يصف حال املرشكني، هلم سدرة يعتكفون يصف حال املرشكني، هلم سدرة يعتكفون ....مة عىل المة عىل المة عىل المة عىل اليشيشيشيشءءءء هو إالقا هو إالقا هو إالقا هو إالقا::::العكوفالعكوفالعكوفالعكوف    
عندها، يقعندها، يقعندها، يقعندها، يقميميميميون عندها، ملاذا يقون عندها، ملاذا يقون عندها، ملاذا يقون عندها، ملاذا يقميميميميوا عندها؟ ٕاذن فيه اعتقاد يف هذه الشجرة، ٕاذن وا عندها؟ ٕاذن فيه اعتقاد يف هذه الشجرة، ٕاذن وا عندها؟ ٕاذن فيه اعتقاد يف هذه الشجرة، ٕاذن وا عندها؟ ٕاذن فيه اعتقاد يف هذه الشجرة، ٕاذن 

    هباهباهباهبا ٔاي يعلقون،  ٔاي يعلقون،  ٔاي يعلقون،  ٔاي يعلقون، ::::ينوطونينوطونينوطونينوطون» » » » وينوطـون هبـا ٔاسلحوينوطـون هبـا ٔاسلحوينوطـون هبـا ٔاسلحوينوطـون هبـا ٔاسلحهتهتهتهتمممم««««هذا نوع من ٔانواع التعبد، هذا نوع من ٔانواع التعبد، هذا نوع من ٔانواع التعبد، هذا نوع من ٔانواع التعبد، 
        . . . . طلبا للتربكطلبا للتربكطلبا للتربكطلبا للتربكٔاسلحٔاسلحٔاسلحٔاسلحهتهتهتهتم،م،م،م،

مسمسمسمس والهي والهي والهي والهيئئئئة اليت يعلقون وينوطون هبا ة اليت يعلقون وينوطون هبا ة اليت يعلقون وينوطون هبا ة اليت يعلقون وينوطون هبا من sمن sمن sمن s» » » » يقال لها ذات ٔانواط يقال لها ذات ٔانواط يقال لها ذات ٔانواط يقال لها ذات ٔانواط مفمفمفمفرر7 بسدرةرر7 بسدرةرر7 بسدرةرر7 بسدرة««««
 اجعل لنا ذات ٔانواط كام هلم ذات  اجعل لنا ذات ٔانواط كام هلم ذات  اجعل لنا ذات ٔانواط كام هلم ذات  اجعل لنا ذات ٔانواط كام هلم ذات ����        يـا رسـول هللايـا رسـول هللايـا رسـول هللايـا رسـول هللا: : : : فقلنافقلنافقلنافقلنا««««: : : : أالسلحة، فقالأالسلحة، فقالأالسلحة، فقالأالسلحة، فقال

ويف ويف ويف ويف » » » »  هللا أكـرب هللا أكـرب هللا أكـرب هللا أكـرب����        فقال رسول هللافقال رسول هللافقال رسول هللافقال رسول هللا««««    هذه البقية اليت اكنت يف القلبهذه البقية اليت اكنت يف القلبهذه البقية اليت اكنت يف القلبهذه البقية اليت اكنت يف القلب» » » » ٔانواطٔانواطٔانواطٔانواط
ٕاهنا السـنن، قلٕاهنا السـنن، قلٕاهنا السـنن، قلٕاهنا السـنن، قلمتمتمتمت واðي نف واðي نف واðي نف واðي نفيسيسيسيس بيده كام قالت بنـو ٕاسـرائيل  بيده كام قالت بنـو ٕاسـرائيل  بيده كام قالت بنـو ٕاسـرائيل  بيده كام قالت بنـو ٕاسـرائيل ««««    »»»»سـبحان هللاسـبحان هللاسـبحان هللاسـبحان هللا««««: : : : روايةروايةروايةرواية
هَلُونَ ﴿﴿﴿﴿    ::::ملوسـىملوسـىملوسـىملوسـى هَلُونَ ُمكْ قَْوٌم َجتْ هَلُونَ ُمكْ قَْوٌم َجتْ هَلُونَ ُمكْ قَْوٌم َجتْ %%ُمكْ قَْوٌم َجتْ %% نننن && &&

َ لَهُْم آِلهٌَة قَاَل ا َ لَهُْم آِلهٌَة قَاَل اَ َ لَهُْم آِلهٌَة قَاَل اَ لَهًا لَهًا لَهًا لَهًا '''َ'َ لَهُْم آِلهٌَة قَاَل اَ
&& &&
%%نَا انَا انَا انَا ا %%     ،،،،    ]]]]١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨: : : : أالعرافأالعرافأالعرافأالعراف    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ اْجَعل لاْجَعل لاْجَعل لاْجَعل ل

        ....»»»»للللرترترترتككككنبنبنبنب سنـن مـن كـان قبلكـم سنـن مـن كـان قبلكـم سنـن مـن كـان قبلكـم سنـن مـن كـان قبلكـم
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 الكفار من  الكفار من  الكفار من  الكفار من لكلكلكلك    اغتااغتااغتااغتاظظظظ اكن بعد فتح مكة، ملا فتحت مكة  اكن بعد فتح مكة، ملا فتحت مكة  اكن بعد فتح مكة، ملا فتحت مكة  اكن بعد فتح مكة، ملا فتحت مكة ؟؟؟؟ هذا احلديث هذا احلديث هذا احلديث هذا احلديثمىت اكنمىت اكنمىت اكنمىت اكن

 سقيف وهوازن يف  سقيف وهوازن يف  سقيف وهوازن يف  سقيف وهوازن يف ����نيب نيب نيب نيب صوب، صوب، صوب، صوب، جفجفجفجفمعوا، معوا، معوا، معوا، مفمفمفمفمن هؤالء اðين مجعوا وحتزبوا عىل ال من هؤالء اðين مجعوا وحتزبوا عىل ال من هؤالء اðين مجعوا وحتزبوا عىل ال من هؤالء اðين مجعوا وحتزبوا عىل ال 

 �ثين عرش ٔالفا، مهنم ٔالفان من مكة وعرشة  �ثين عرش ٔالفا، مهنم ٔالفان من مكة وعرشة  �ثين عرش ٔالفا، مهنم ٔالفان من مكة وعرشة  �ثين عرش ٔالفا، مهنم ٔالفان من مكة وعرشة ����مجوع كثرية جًدا، فقصدمه النيب مجوع كثرية جًدا، فقصدمه النيب مجوع كثرية جًدا، فقصدمه النيب مجوع كثرية جًدا، فقصدمه النيب 
لن نغلب اليوم من قلن نغلب اليوم من قلن نغلب اليوم من قلن نغلب اليوم من ق����، ، ، ، : : : : آالف جاء هبم من املدينة، فلام تو�وا هبذه الكرثة قالواآالف جاء هبم من املدينة، فلام تو�وا هبذه الكرثة قالواآالف جاء هبم من املدينة، فلام تو�وا هبذه الكرثة قالواآالف جاء هبم من املدينة، فلام تو�وا هبذه الكرثة قالوا

: : : : فأفأفأفأجعجعجعجعبوا بكرثهتم، ولكن بني هللا ٔان النرص من عند هللا وليست الكرثة، قال تعاىلبوا بكرثهتم، ولكن بني هللا ٔان النرص من عند هللا وليست الكرثة، قال تعاىلبوا بكرثهتم، ولكن بني هللا ٔان النرص من عند هللا وليست الكرثة، قال تعاىلبوا بكرثهتم، ولكن بني هللا ٔان النرص من عند هللا وليست الكرثة، قال تعاىل
تُُمكْ فََملْ تُْغِن َعنُمكْ َشيْئًا لَقَدْ لَقَدْ لَقَدْ لَقَدْ ﴿﴿﴿﴿     َبْتُمكْ َكْرثَ َ تُُمكْ فََملْ تُْغِن َعنُمكْ َشيْئًا ْ َبْتُمكْ َكْرثَ َ تُُمكْ فََملْ تُْغِن َعنُمكْ َشيْئًا ْ َبْتُمكْ َكْرثَ َ تُُمكْ فََملْ تُْغِن َعنُمكْ َشيْئًا ْ َبْتُمكْ َكْرثَ جعجعجعْجعَ ùْذ اùْذ اùْذ اùْذ ا && &&

ٍٍ ا ا ا ا ٍٍ َويَْوَم ُحنَْني َويَْوَم ُحنَْني َويَْوَم ُحنَْني َويَْوَم ُحنَْنيٍٍ ُ ِيف َمَواِطَن َكِثَريةُ ِيف َمَواِطَن َكِثَريةُ ِيف َمَواِطَن َكِثَريةُ ِيف َمَواِطَن َكِثَريٍةٍ ُمكُ ا/%/%/%/% ُمكُ ا نََرصَ ُمكُ ا نََرصَ ُمكُ ا نََرصَ  نََرصَ
ْدِبرِينَ ْدِبرِينَ ْدِبرِينَ ْدِبرِينَ     َوَضاقَْت عَلَْيُمكُ َوَضاقَْت عَلَْيُمكُ َوَضاقَْت عَلَْيُمكُ َوَضاقَْت عَلَْيُمكُ  00 %%يْيْيْْيمتمتمتُمت مُ مُ مُ م00 %% %% َول َول َول َول %% ُُ ، ، ، ، مثمثمثمث ملا ا ملا ا ملا ا ملا احنحنحنحندروا دروا دروا دروا     ]]]]٢٥٢٥٢٥٢٥: : : : التوبةالتوبةالتوبةالتوبة    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ االùْرُض ِبَما َرُحبَْت االùْرُض ِبَما َرُحبَْت االùْرُض ِبَما َرُحبَْت االùْرُض ِبَما َرُحبَْت مثمثمثُمثُ

املرشكني قد املرشكني قد املرشكني قد املرشكني قد مكمكمكمكنوا هلم يف الوادي، معلوا هلم نوا هلم يف الوادي، معلوا هلم نوا هلم يف الوادي، معلوا هلم نوا هلم يف الوادي، معلوا هلم مكمكمكمكني يف ني يف ني يف ني يف من وادي حنني وجدوا ٔان من وادي حنني وجدوا ٔان من وادي حنني وجدوا ٔان من وادي حنني وجدوا ٔان 

 ومل يبَق معه  ومل يبَق معه  ومل يبَق معه  ومل يبَق معه ����الوادي الوادي الوادي الوادي حفحفحفحفصل ما حصل رشقومه �لنبال وتفرق الصحابة عن النيب صل ما حصل رشقومه �لنبال وتفرق الصحابة عن النيب صل ما حصل رشقومه �لنبال وتفرق الصحابة عن النيب صل ما حصل رشقومه �لنبال وتفرق الصحابة عن النيب 

        . . . .  وامحلد � وامحلد � وامحلد � وامحلد �����ٕاال مائة رجل، ويف آخر أالمر اكن النرص للنيب ٕاال مائة رجل، ويف آخر أالمر اكن النرص للنيب ٕاال مائة رجل، ويف آخر أالمر اكن النرص للنيب ٕاال مائة رجل، ويف آخر أالمر اكن النرص للنيب 

اكن للمرشكني جشرة واكنوا يعكفون عند تاكن للمرشكني جشرة واكنوا يعكفون عند تاكن للمرشكني جشرة واكنوا يعكفون عند تاكن للمرشكني جشرة واكنوا يعكفون عند ت3333 الشجرة ترباك هبا  الشجرة ترباك هبا  الشجرة ترباك هبا  الشجرة ترباك هبا ::::الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد
وتعظp لها، فوتعظp لها، فوتعظp لها، فوتعظp لها، فاكاكاكاكنوا ينوطون علهيا ٔاسلحنوا ينوطون علهيا ٔاسلحنوا ينوطون علهيا ٔاسلحنوا ينوطون علهيا ٔاسلحهتهتهتهتم ٔاي يعلقوهنا للربكة، وهذا بيان ٔان م ٔاي يعلقوهنا للربكة، وهذا بيان ٔان م ٔاي يعلقوهنا للربكة، وهذا بيان ٔان م ٔاي يعلقوهنا للربكة، وهذا بيان ٔان 

ا اكن للتعظمي والعكوف ا اكن للتعظمي والعكوف ا اكن للتعظمي والعكوف ا اكن للتعظمي والعكوف عبادهتم لها مل تكن �لصالة وال �لسجود وال غريه ٕاعبادهتم لها مل تكن �لصالة وال �لسجود وال غريه ٕاعبادهتم لها مل تكن �لصالة وال �لسجود وال غريه ٕاعبادهتم لها مل تكن �لصالة وال �لسجود وال غريه ٕامنمنمنمن
        . . . . عبدت أالجشار وعبدت أالجشار وعبدت أالجشار وعبدت أالجشار وحنحنحنحنوهاوهاوهاوهاوهبذه أالمور الثالثة وهبذه أالمور الثالثة وهبذه أالمور الثالثة وهبذه أالمور الثالثة والتربك،والتربك،والتربك،والتربك،

 اجعل لنا ذات ٔانواط كام  اجعل لنا ذات ٔانواط كام  اجعل لنا ذات ٔانواط كام  اجعل لنا ذات ٔانواط كام ����        يـا رسـول هللايـا رسـول هللايـا رسـول هللايـا رسـول هللا: : : : فقلنافقلنافقلنافقلنا««««    ::::وصف حال املرشكنيوصف حال املرشكنيوصف حال املرشكنيوصف حال املرشكني

 ٔان جيعل هلم مثلها و ٔان جيعل هلم مثلها و ٔان جيعل هلم مثلها و ٔان جيعل هلم مثلها وظظظظنوا ٔان هذا نوا ٔان هذا نوا ٔان هذا نوا ٔان هذا ����ماذا سألوا؟ سألوا الرسول ماذا سألوا؟ سألوا الرسول ماذا سألوا؟ سألوا الرسول ماذا سألوا؟ سألوا الرسول » » » » هلم ذات ٔانواطهلم ذات ٔانواطهلم ذات ٔانواطهلم ذات ٔانواط

 التقرب، ٔالهنم ٔاجل قدرا من ٔان يقصدوا  التقرب، ٔالهنم ٔاجل قدرا من ٔان يقصدوا  التقرب، ٔالهنم ٔاجل قدرا من ٔان يقصدوا  التقرب، ٔالهنم ٔاجل قدرا من ٔان يقصدوا ، وقصدوا بذ:، وقصدوا بذ:، وقصدوا بذ:، وقصدوا بذ:����بوب عند هللا بوب عند هللا بوب عند هللا بوب عند هللا ٔامر ٔامر ٔامر ٔامر حمحمحمحم    
خمالفة النيب، ولكن اكن خمالفة النيب، ولكن اكن خمالفة النيب، ولكن اكن خمالفة النيب، ولكن اكن ظظظظهنم حسـنا، اكن هنم حسـنا، اكن هنم حسـنا، اكن هنم حسـنا، اكن ظظظظهنم وقصدمه التقرب ٕاىل هللا فقالوا هنم وقصدمه التقرب ٕاىل هللا فقالوا هنم وقصدمه التقرب ٕاىل هللا فقالوا هنم وقصدمه التقرب ٕاىل هللا فقالوا 

: : : : ويف روايةويف روايةويف روايةويف رواية» » » »  هللا أكـرب هللا أكـرب هللا أكـرب هللا أكـرب����        فقال رسول هللافقال رسول هللافقال رسول هللافقال رسول هللا««««    :::: بقوw بقوw بقوw بقو����wذ:، فهنامه النيب ذ:، فهنامه النيب ذ:، فهنامه النيب ذ:، فهنامه النيب 
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والوالوالوالتتتتسبيح يف حال التعجب سبيح يف حال التعجب سبيح يف حال التعجب سبيح يف حال التعجب  كثًريا ما يسـتعمل التكبري  كثًريا ما يسـتعمل التكبري  كثًريا ما يسـتعمل التكبري  كثًريا ما يسـتعمل التكبري ����واكن النيب واكن النيب واكن النيب واكن النيب »»»»سـبحان هللاسـبحان هللاسـبحان هللاسـبحان هللا««««
تعظتعظتعظتعظميميميميًا � وتزنًا � وتزنًا � وتزنًا � وتزنهيهيهيهيا w ٕاذا مسع من ٔاحد ما ال يليق ��، مبا فيه هضم للربوبية ا w ٕاذا مسع من ٔاحد ما ال يليق ��، مبا فيه هضم للربوبية ا w ٕاذا مسع من ٔاحد ما ال يليق ��، مبا فيه هضم للربوبية ا w ٕاذا مسع من ٔاحد ما ال يليق ��، مبا فيه هضم للربوبية 

        . . . . وإاللوهيةوإاللوهيةوإاللوهيةوإاللوهية

ٕاهنا السـنن، قلٕاهنا السـنن، قلٕاهنا السـنن، قلٕاهنا السـنن، قلمتمتمتمت واðي نف واðي نف واðي نف واðي نفيسيسيسيس بيده كام قالت بنـو  بيده كام قالت بنـو  بيده كام قالت بنـو  بيده كام قالت بنـو ،،،، هللا أكـرب هللا أكـرب هللا أكـرب هللا أكـرب����        فقال رسول هللافقال رسول هللافقال رسول هللافقال رسول هللا««««
َ لَهُْم آِلهٌَة قَاَل ﴿﴿﴿﴿    ::::ٕاسـرائيل ملوسـىٕاسـرائيل ملوسـىٕاسـرائيل ملوسـىٕاسـرائيل ملوسـى َ لَهُْم آِلهٌَة قَاَل َ َ لَهُْم آِلهٌَة قَاَل َ لَهًا لَهًا لَهًا لَهًا '''َ'َ لَهُْم آِلهٌَة قَاَل َ

&& &&
%%نَا انَا انَا انَا ا %% هَلُونَ اْجَعل لاْجَعل لاْجَعل لاْجَعل ل هَلُونَ ُمكْ قَْوٌم َجتْ هَلُونَ ُمكْ قَْوٌم َجتْ هَلُونَ ُمكْ قَْوٌم َجتْ %%ُمكْ قَْوٌم َجتْ %% نننن && &&

: : : : أالعرافأالعرافأالعرافأالعراف    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ اااا
        ....»»»»للللرترترترتككككنبنبنبنب سنـن مـن كـان قبلكـم سنـن مـن كـان قبلكـم سنـن مـن كـان قبلكـم سنـن مـن كـان قبلكـم    ،،،،    ]]]]١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨

wماذا يقصد بقوwماذا يقصد بقوwماذا يقصد بقوwي نفيسيسيسيس بيده بيده بيده بيده « « « «::::ماذا يقصد بقوðي نفواðي نفواðي نفواðمل يقصد إالماتة وإالحياء ولكن يدخل فهيا مل يقصد إالماتة وإالحياء ولكن يدخل فهيا مل يقصد إالماتة وإالحياء ولكن يدخل فهيا مل يقصد إالماتة وإالحياء ولكن يدخل فهيا     ؟؟؟؟»»»»وا
 نف نف نف نفيسيسيسيس بيده، ٕاماتة وٕاحياء وترصيفا وتدبريا  بيده، ٕاماتة وٕاحياء وترصيفا وتدبريا  بيده، ٕاماتة وٕاحياء وترصيفا وتدبريا  بيده، ٕاماتة وٕاحياء وترصيفا وتدبريا :::: واðي واðي واðي واðي ٔاي ٔاي ٔاي ٔايالترصيف والتدبري وغري ذ:،الترصيف والتدبري وغري ذ:،الترصيف والتدبري وغري ذ:،الترصيف والتدبري وغري ذ:،
ىسىسىسىس اجعل لنا ٕالها كام هلم آلهة، شـبه مقال اجعل لنا ٕالها كام هلم آلهة، شـبه مقال اجعل لنا ٕالها كام هلم آلهة، شـبه مقال اجعل لنا ٕالها كام هلم آلهة، شـبه مقالهتهتهتهتم هذه بقول بين م هذه بقول بين م هذه بقول بين م هذه بقول بين كام قالت بنو ٕاكام قالت بنو ٕاكام قالت بنو ٕاكام قالت بنو ٕارسرسرسرسائيل ملوائيل ملوائيل ملوائيل ملو

إإإٕارسرسرسرسائيل جبامع ٔان d طلب ٔان جيعل w ما يألهه ويعبده من دون هللا، وٕان ائيل جبامع ٔان d طلب ٔان جيعل w ما يألهه ويعبده من دون هللا، وٕان ائيل جبامع ٔان d طلب ٔان جيعل w ما يألهه ويعبده من دون هللا، وٕان ائيل جبامع ٔان d طلب ٔان جيعل w ما يألهه ويعبده من دون هللا، وٕان 
        . . . . اختلف اللفظان فاملعىن واحد، فتغيري sاختلف اللفظان فاملعىن واحد، فتغيري sاختلف اللفظان فاملعىن واحد، فتغيري sاختلف اللفظان فاملعىن واحد، فتغيري sمسمسمسمس ال يغري احلقيقة ال يغري احلقيقة ال يغري احلقيقة ال يغري احلقيقة

        ::::من ذ:من ذ:من ذ:من ذ:ننننسـتفيد سـتفيد سـتفيد سـتفيد 
ؤان إالؤان إالؤان إالؤان إالننننسان قد يسـتحسن شيئًا يظن ٔانه تقر� ٕاىل هللا سان قد يسـتحسن شيئًا يظن ٔانه تقر� ٕاىل هللا سان قد يسـتحسن شيئًا يظن ٔانه تقر� ٕاىل هللا سان قد يسـتحسن شيئًا يظن ٔانه تقر� ٕاىل هللا ----::::۩۩۩۩اخلوف من الرشك، اخلوف من الرشك، اخلوف من الرشك، اخلوف من الرشك، ----::::۩۩۩۩

        . . . . وهو ٔابعد ما يبعده من رمحته ويقربه من وهو ٔابعد ما يبعده من رمحته ويقربه من وهو ٔابعد ما يبعده من رمحته ويقربه من وهو ٔابعد ما يبعده من رمحته ويقربه من خسخسخسخسطهطهطهطه
يعين ٕاذا اكن قد وقع بعض الصحابة يف هذا اجلهل فغريمه من �ب ٔاوىل يعذر طبعا يعين ٕاذا اكن قد وقع بعض الصحابة يف هذا اجلهل فغريمه من �ب ٔاوىل يعذر طبعا يعين ٕاذا اكن قد وقع بعض الصحابة يف هذا اجلهل فغريمه من �ب ٔاوىل يعذر طبعا يعين ٕاذا اكن قد وقع بعض الصحابة يف هذا اجلهل فغريمه من �ب ٔاوىل يعذر طبعا 

لعذر �جلهل، طبعا هذا �ب طويل، يريد جلسة لعذر �جلهل، طبعا هذا �ب طويل، يريد جلسة لعذر �جلهل، طبعا هذا �ب طويل، يريد جلسة لعذر �جلهل، طبعا هذا �ب طويل، يريد جلسة  ٔاهل العمل ا ٔاهل العمل ا ٔاهل العمل ا ٔاهل العمل اااااهذه املساLٔ روهذه املساLٔ روهذه املساLٔ روهذه املساLٔ روىىىى فهي فهي فهي فهي
لوحدها، ما هو اجلهل، ما معناه، واجلهل الناشلوحدها، ما هو اجلهل، ما معناه، واجلهل الناشلوحدها، ما هو اجلهل، ما معناه، واجلهل الناشلوحدها، ما هو اجلهل، ما معناه، واجلهل الناشئئئئ عن عدم البلو عن عدم البلو عن عدم البلو عن عدم البلوغغغغ، ٔام اجلهل الناش، ٔام اجلهل الناش، ٔام اجلهل الناش، ٔام اجلهل الناشئئئئ    
عن العاقبة ٔاو غري ذ: فهذه ٔاشـياء كثرية جًدا يف هذا الباب ولكن نقول ٔان عن العاقبة ٔاو غري ذ: فهذه ٔاشـياء كثرية جًدا يف هذا الباب ولكن نقول ٔان عن العاقبة ٔاو غري ذ: فهذه ٔاشـياء كثرية جًدا يف هذا الباب ولكن نقول ٔان عن العاقبة ٔاو غري ذ: فهذه ٔاشـياء كثرية جًدا يف هذا الباب ولكن نقول ٔان 

        . . . . الصحابة قد وقعوا يف ذ: فغريمه يعذرالصحابة قد وقعوا يف ذ: فغريمه يعذرالصحابة قد وقعوا يف ذ: فغريمه يعذرالصحابة قد وقعوا يف ذ: فغريمه يعذر
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فقد دل هذا احلديـث عىل ٔان ما يفعفقد دل هذا احلديـث عىل ٔان ما يفعفقد دل هذا احلديـث عىل ٔان ما يفعفقد دل هذا احلديـث عىل ٔان ما يفع==== من يعتقد يف أالجشار والقبـور  من يعتقد يف أالجشار والقبـور  من يعتقد يف أالجشار والقبـور  من يعتقد يف أالجشار والقبـور  ( ( ( (
وأالجحار ووأالجحار ووأالجحار ووأالجحار وحنحنحنحنوها من التربك هبا والعكوف عندها واðوها من التربك هبا والعكوف عندها واðوها من التربك هبا والعكوف عندها واðوها من التربك هبا والعكوف عندها واðحبحبحبحب لها هو الشـرك، ولهذا ٔاخرب  لها هو الشـرك، ولهذا ٔاخرب  لها هو الشـرك، ولهذا ٔاخرب  لها هو الشـرك، ولهذا ٔاخرب 

اجعل لنا ٕالها كام هلم اجعل لنا ٕالها كام هلم اجعل لنا ٕالها كام هلم اجعل لنا ٕالها كام هلم : : : : يف احلديث ٔان طليف احلديث ٔان طليف احلديث ٔان طليف احلديث ٔان طلهبهبهبهبم كطلب بين ٕام كطلب بين ٕام كطلب بين ٕام كطلب بين ٕارسرسرسرسائيل ملـا قـالوا ملوائيل ملـا قـالوا ملوائيل ملـا قـالوا ملوائيل ملـا قـالوا ملوىسىسىسىس
آلهة فهؤالء طلبوا سدرة يتربكون هبـا آلهة فهؤالء طلبوا سدرة يتربكون هبـا آلهة فهؤالء طلبوا سدرة يتربكون هبـا آلهة فهؤالء طلبوا سدرة يتربكون هبـا مكمكمكمكـا يتربك املرشكون، ؤاولـا يتربك املرشكون، ؤاولـا يتربك املرشكون، ؤاولـا يتربك املرشكون، ؤاولئكئكئكئك طلبوا ٕالـها كام  طلبوا ٕالـها كام  طلبوا ٕالـها كام  طلبوا ٕالـها كام 
هلم آلهة، فيكون يف d الطلبني منافاة للتوحيدهلم آلهة، فيكون يف d الطلبني منافاة للتوحيدهلم آلهة، فيكون يف d الطلبني منافاة للتوحيدهلم آلهة، فيكون يف d الطلبني منافاة للتوحيد؛؛؛؛ ٔالن التربك �لشجر نوع من  ٔالن التربك �لشجر نوع من  ٔالن التربك �لشجر نوع من  ٔالن التربك �لشجر نوع من 

للللرترترترتككككنبنبنبنب سنن من  سنن من  سنن من  سنن من ««««: : : :  يف احلديث يف احلديث يف احلديث يف احلديث����        قوwقوwقوwقوw. . . . الرشك، واالرشك، واالرشك، واالرشك، واختختختختاذ ٕالـه غـري هللا رشك وااذ ٕالـه غـري هللا رشك وااذ ٕالـه غـري هللا رشك وااذ ٕالـه غـري هللا رشك واحضحضحضحض
 وقد قال ذ: عليه  وقد قال ذ: عليه  وقد قال ذ: عليه  وقد قال ذ: عليه ����        ٕاشـارة ٔان شيئا من ذ: سـيقع يف ٔامتهٕاشـارة ٔان شيئا من ذ: سـيقع يف ٔامتهٕاشـارة ٔان شيئا من ذ: سـيقع يف ٔامتهٕاشـارة ٔان شيئا من ذ: سـيقع يف ٔامته» » » » اكن قبلكـماكن قبلكـماكن قبلكـماكن قبلكـم

        . . . . ))))الصالة والسالم 7هيـا والصالة والسالم 7هيـا والصالة والسالم 7هيـا والصالة والسالم 7هيـا وحمحمحمحمذراذراذراذرا

 ذكر7 معىن التربك وذكـر7 ٔانـواع التـربك املـرشوع منـه  ذكر7 معىن التربك وذكـر7 ٔانـواع التـربك املـرشوع منـه  ذكر7 معىن التربك وذكـر7 ٔانـواع التـربك املـرشوع منـه  ذكر7 معىن التربك وذكـر7 ٔانـواع التـربك املـرشوع منـه :::: الباب الباب الباب البابخالصة مسائلخالصة مسائلخالصة مسائلخالصة مسائل
واملمنوع واÄتلف فيه والراحج للمنع وذكر7 حديث ٔايب واقد الليواملمنوع واÄتلف فيه والراحج للمنع وذكر7 حديث ٔايب واقد الليواملمنوع واÄتلف فيه والراحج للمنع وذكر7 حديث ٔايب واقد الليواملمنوع واÄتلف فيه والراحج للمنع وذكر7 حديث ٔايب واقد اللييثيثيثيث، بعض ٔاهل العمل ، بعض ٔاهل العمل ، بعض ٔاهل العمل ، بعض ٔاهل العمل 

ى%ى    ﴿﴿﴿﴿    : : : : ذكر يف هذا الباب بعض االٓ¯ت أالخرذكر يف هذا الباب بعض االٓ¯ت أالخرذكر يف هذا الباب بعض االٓ¯ت أالخرذكر يف هذا الباب بعض االٓ¯ت أالخرىىىى ى% ى% َت َوالُْعـزَت َوالُْعـزَت َوالُْعـزَت َوالُْعـز% %% ُ الال%% ُ الالُ ُ الالُ يْاùفََراùيْمتمتمتُمتُ الالُ ùفََراùيْا ùفََراùيْا ùفََراùاِلثَـَة اِلثَـَة اِلثَـَة اِلثَـَة ****    ا%% َوَمنَـاَة الثَوَمنَـاَة الثَوَمنَـاَة الثَوَمنَـاَة الث%%
ْخَرْخَرْخَرْخَرىىىى BB BBن بعض الناس يتربكون �ٔالرضحة وأالجشـار ن بعض الناس يتربكون �ٔالرضحة وأالجشـار ن بعض الناس يتربكون �ٔالرضحة وأالجشـار ن بعض الناس يتربكون �ٔالرضحة وأالجشـار أ أ أ أ ، فذكر ، فذكر ، فذكر ، فذكر     ]]]]٢٢٢٢٠٠٠٠، ، ، ، ١٩١٩١٩١٩: : : : النجمالنجمالنجمالنجم    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ االاالاالاال
        . . . . وأالجحاروأالجحاروأالجحاروأالجحار

، والعز، والعز، والعز، والعزىىىى كـام قلنـا ثـال كـام قلنـا ثـال كـام قلنـا ثـال كـام قلنـا ثـالثثثث    ))))لعزلعزلعزلعزىىىى����    ((((لهالهالهالها وأالجشار مثلوا  وأالجشار مثلوا  وأالجشار مثلوا  وأالجشار مثلوا ،،،،))))الالتالالتالالتالالت((((أالرضحة مثلوا لها أالرضحة مثلوا لها أالرضحة مثلوا لها أالرضحة مثلوا لها 
 ٔاهنـا اكنـت جحـر  ٔاهنـا اكنـت جحـر  ٔاهنـا اكنـت جحـر  ٔاهنـا اكنـت جحـر )))) منـاة منـاة منـاة منـاة(((( يعظموهنا ومثلوا �ٔالجحار يعظموهنا ومثلوا �ٔالجحار يعظموهنا ومثلوا �ٔالجحار يعظموهنا ومثلوا �ٔالجحارواواواواواكنواكنواكنواكنجشرة اكنت لسقيف،جشرة اكنت لسقيف،جشرة اكنت لسقيف،جشرة اكنت لسقيف،    تتتتمثمثمثمثرارارارا

        . . . .     جفجفجفجفعلوها من هذا البابعلوها من هذا البابعلوها من هذا البابعلوها من هذا البابففففاكاكاكاكنوا يتربكون هبا ويعظموهنا ويتقربون ٕالهيا،نوا يتربكون هبا ويعظموهنا ويتقربون ٕالهيا،نوا يتربكون هبا ويعظموهنا ويتقربون ٕالهيا،نوا يتربكون هبا ويعظموهنا ويتقربون ٕالهيا،

        املطلب اخلامساملطلب اخلامساملطلب اخلامساملطلب اخلامس ( ( ( (

        ::::الهنـي عن ٔاعامل تتعلق �لقبورالهنـي عن ٔاعامل تتعلق �لقبورالهنـي عن ٔاعامل تتعلق �لقبورالهنـي عن ٔاعامل تتعلق �لقبور

ــع ز¯رة القبــور لقــرب عـــهدمه :(:(:(:(يقــوليقــوليقــوليقــول ــع ز¯رة القبــور لقــرب عـــهدمه لقــد اكن أالمــر يف صــدر إالســالم عــىل من ــع ز¯رة القبــور لقــرب عـــهدمه لقــد اكن أالمــر يف صــدر إالســالم عــىل من ــع ز¯رة القبــور لقــرب عـــهدمه لقــد اكن أالمــر يف صــدر إالســالم عــىل من لقــد اكن أالمــر يف صــدر إالســالم عــىل من
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 وصيانة جلنابـه، وملـا حـسن إالميـان وعظـم شــأنه يف  وصيانة جلنابـه، وملـا حـسن إالميـان وعظـم شــأنه يف  وصيانة جلنابـه، وملـا حـسن إالميـان وعظـم شــأنه يف  وصيانة جلنابـه، وملـا حـسن إالميـان وعظـم شــأنه يف �جلاهلية حامية محلى التوحيد�جلاهلية حامية محلى التوحيد�جلاهلية حامية محلى التوحيد�جلاهلية حامية محلى التوحيد
ــراهني التوحيــد وانكــشـفت شـــهبهبهبهبة الــرشك ة الــرشك ة الــرشك ة الــرشك  ــراهني التوحيــد وانكــشـفت شـــ يف القلــوب واتــضحت ب ــراهني التوحيــد وانكــشـفت شـــ يف القلــوب واتــضحت ب ــراهني التوحيــد وانكــشـفت شـــ يف القلــوب واتــضحت ب النــاس ورالنــاس ورالنــاس ورالنــاس ورخسخسخسخس يف القلــوب واتــضحت ب

        ....جاءت مرشوعية ز¯رة القبور جاءت مرشوعية ز¯رة القبور جاءت مرشوعية ز¯رة القبور جاءت مرشوعية ز¯رة القبور حمحمحمحمددة ٔاهدافها موددة ٔاهدافها موددة ٔاهدافها موددة ٔاهدافها موحضحضحضحضة مقاصدهاة مقاصدهاة مقاصدهاة مقاصدها

هنيـتمك عـن ز¯رة القبـور هنيـتمك عـن ز¯رة القبـور هنيـتمك عـن ز¯رة القبـور هنيـتمك عـن ز¯رة القبـور  « « « «����    قـال رسـول هللاقـال رسـول هللاقـال رسـول هللاقـال رسـول هللا: : : :  قـال قـال قـال قـال����    فعن بريدة بن احلصيبفعن بريدة بن احلصيبفعن بريدة بن احلصيبفعن بريدة بن احلصيب
        . . . . ، رواه مسمل، رواه مسمل، رواه مسمل، رواه مسمل»»»»فزوروهافزوروهافزوروهافزوروها

        . . . . »»»»زوروا القبور فٕانـها تذكـر املوتزوروا القبور فٕانـها تذكـر املوتزوروا القبور فٕانـها تذكـر املوتزوروا القبور فٕانـها تذكـر املوت « « « «����    قال النيبقال النيبقال النيبقال النيب: : : :  قال قال قال قال����    وعن ٔايب هريرةوعن ٔايب هريرةوعن ٔايب هريرةوعن ٔايب هريرة

ٕاين هنيتكــم عـن زيــارة القبـور ٕاين هنيتكــم عـن زيــارة القبـور ٕاين هنيتكــم عـن زيــارة القبـور ٕاين هنيتكــم عـن زيــارة القبـور  « « « «����     قال رسول هللا قال رسول هللا قال رسول هللا قال رسول هللا����    وعن ٔايب سعيد اخلدريوعن ٔايب سعيد اخلدريوعن ٔايب سعيد اخلدريوعن ٔايب سعيد اخلدري
 يت يت يت يتلكلكلكلكم عن ز¯رة القبور مساLٔ آداب ز¯رة القبـور وفـضل م عن ز¯رة القبور مساLٔ آداب ز¯رة القبـور وفـضل م عن ز¯رة القبور مساLٔ آداب ز¯رة القبـور وفـضل م عن ز¯رة القبور مساLٔ آداب ز¯رة القبـور وفـضل ))))»»»»فزوروها فٕان فهيا عربةفزوروها فٕان فهيا عربةفزوروها فٕان فهيا عربةفزوروها فٕان فهيا عربة

        . . . . ز¯رهتاز¯رهتاز¯رهتاز¯رهتا

كنت هنيتمك عـن ز¯رة القبور كنت هنيتمك عـن ز¯رة القبور كنت هنيتمك عـن ز¯رة القبور كنت هنيتمك عـن ز¯رة القبور  « « « «����    قال رسول هللاقال رسول هللاقال رسول هللاقال رسول هللا: : : :  قال قال قال قال����    وعن ٔاوعن ٔاوعن ٔاوعن ٔاننننس بن ما:س بن ما:س بن ما:س بن ما:((((
        . . . . »»»»ٔاال فزوروهأاال فزوروهأاال فزوروهأاال فزوروها؛؛؛؛ فٕاهنا ترق القلب وتدمع العني وتذكر االٓخرة، وال تقولوا جهرا فٕاهنا ترق القلب وتدمع العني وتذكر االٓخرة، وال تقولوا جهرا فٕاهنا ترق القلب وتدمع العني وتذكر االٓخرة، وال تقولوا جهرا فٕاهنا ترق القلب وتدمع العني وتذكر االٓخرة، وال تقولوا جهرا

ا ٕاىل املقـابر فــا ٕاىل املقـابر فــا ٕاىل املقـابر فــا ٕاىل املقـابر فــاكاكاكاكن ن ن ن  يعلمهـم ٕاذا خرجـو  يعلمهـم ٕاذا خرجـو  يعلمهـم ٕاذا خرجـو  يعلمهـم ٕاذا خرجـو ����    اكن رسـول هللااكن رسـول هللااكن رسـول هللااكن رسـول هللا««««: : : :  قـال قـال قـال قـال����    وعـن بريـدةوعـن بريـدةوعـن بريـدةوعـن بريـدة
السالم عليكـم ٔاهل ا,¯ر من املؤمنني واملسلمني، وٕانــا ٕان شـاء هللا السالم عليكـم ٔاهل ا,¯ر من املؤمنني واملسلمني، وٕانــا ٕان شـاء هللا السالم عليكـم ٔاهل ا,¯ر من املؤمنني واملسلمني، وٕانــا ٕان شـاء هللا السالم عليكـم ٔاهل ا,¯ر من املؤمنني واملسلمني، وٕانــا ٕان شـاء هللا : : : : قائلهم يقولقائلهم يقولقائلهم يقولقائلهم يقول

        . . . . رواه مسملرواه مسملرواه مسملرواه مسمل» » » » بمك لالحقون، ٔاسأل هللا لنا ولمك العافيةبمك لالحقون، ٔاسأل هللا لنا ولمك العافيةبمك لالحقون، ٔاسأل هللا لنا ولمك العافيةبمك لالحقون، ٔاسأل هللا لنا ولمك العافية

فهذه أالحاديث وما جاء يف معناها تدل عىل ٔان مرشوعية ز¯رة القبـور بعـد املنـع فهذه أالحاديث وما جاء يف معناها تدل عىل ٔان مرشوعية ز¯رة القبـور بعـد املنـع فهذه أالحاديث وما جاء يف معناها تدل عىل ٔان مرشوعية ز¯رة القبـور بعـد املنـع فهذه أالحاديث وما جاء يف معناها تدل عىل ٔان مرشوعية ز¯رة القبـور بعـد املنـع 
        :::: وغايتني جليلتني وغايتني جليلتني وغايتني جليلتني وغايتني جليلتنيمن ذ: ٕامن ذ: ٕامن ذ: ٕامن ذ: ٕامنمنمنمنا اكنت لهدفني عظا اكنت لهدفني عظا اكنت لهدفني عظا اكنت لهدفني عظميميميمينينينيني

 ال ال ال الزتزتزتزتهيد يف ا,نيا بتذكر االٓخرة واملوت والبىل، وsعتبار بــأهل القبـور ممـا هيد يف ا,نيا بتذكر االٓخرة واملوت والبىل، وsعتبار بــأهل القبـور ممـا هيد يف ا,نيا بتذكر االٓخرة واملوت والبىل، وsعتبار بــأهل القبـور ممـا هيد يف ا,نيا بتذكر االٓخرة واملوت والبىل، وsعتبار بــأهل القبـور ممـا ::::أالوىلأالوىلأالوىلأالوىل
يزيد يف ٕاميان الشيزيد يف ٕاميان الشيزيد يف ٕاميان الشيزيد يف ٕاميان الشخخخخص ويقوي يقينه ويعظم صـلته ��، ويذهــب عنـه إالعـراض ص ويقوي يقينه ويعظم صـلته ��، ويذهــب عنـه إالعـراض ص ويقوي يقينه ويعظم صـلته ��، ويذهــب عنـه إالعـراض ص ويقوي يقينه ويعظم صـلته ��، ويذهــب عنـه إالعـراض 

        . . . . ٕاذن الزهد يف ا,نيإاذن الزهد يف ا,نيإاذن الزهد يف ا,نيإاذن الزهد يف ا,نيا))))....والغفوالغفوالغفوالغف����
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لـب املغفــرة هلـم وسـؤال لـب املغفــرة هلـم وسـؤال لـب املغفــرة هلـم وسـؤال لـب املغفــرة هلـم وسـؤال إالحسان ٕاىل املوإالحسان ٕاىل املوإالحسان ٕاىل املوإالحسان ٕاىل املوىتىتىتىت �,عاء هلم وال �,عاء هلم وال �,عاء هلم وال �,عاء هلم والرتمحرتمحرتمحرتمح علهيم وط علهيم وط علهيم وط علهيم وط: : : : الثانيةالثانيةالثانيةالثانية((((
هذا اðي دل عليه ا,ليل ومن ادعـى غـري ذلــهذا اðي دل عليه ا,ليل ومن ادعـى غـري ذلــهذا اðي دل عليه ا,ليل ومن ادعـى غـري ذلــهذا اðي دل عليه ا,ليل ومن ادعـى غـري ذلــكككك طولــب �حلجــة  طولــب �حلجــة  طولــب �حلجــة  طولــب �حلجــة ....هللا العفو عهنمهللا العفو عهنمهللا العفو عهنمهللا العفو عهنم
يصيصيصيص :  :  :  : ))))والربهــانوالربهــانوالربهــانوالربهــان نــه يــذكرك االٓخــرة واملــوت والزهــد يف ا,نيــا، يشء نــه يــذكرك االٓخــرة واملــوت والزهــد يف ا,نيــا، يشء نــه يــذكرك االٓخــرة واملــوت والزهــد يف ا,نيــا، يشء نــه يــذكرك االٓخــرة واملــوت والزهــد يف ا,نيــا، يشء أ أ أ أ  يشء  يشء  يشء  يشء خشخشخشخشــــــــ
        .... هلم هلم هلم هلمsسـتغفارsسـتغفارsسـتغفارsسـتغفار و و و و،،،،والوالوالوالرتمحرتمحرتمحرتمح علهيم علهيم علهيم علهيم ا,عاء هلم، ا,عاء هلم، ا,عاء هلم، ا,عاء هلم،    ::::للموللموللموللموىتىتىتىت

تعلقـة �لقبـور وز¯رهتـا، صـيانة تعلقـة �لقبـور وز¯رهتـا، صـيانة تعلقـة �لقبـور وز¯رهتـا، صـيانة تعلقـة �لقبـور وز¯رهتـا، صـيانة مثمثمثمث ٕان السـنة قد جاءت �لهنـي عن ٔامور عديـدة م  ٕان السـنة قد جاءت �لهنـي عن ٔامور عديـدة م  ٕان السـنة قد جاءت �لهنـي عن ٔامور عديـدة م  ٕان السـنة قد جاءت �لهنـي عن ٔامور عديـدة م ((((
للتوحيد وحامية جلنابه، جيب عىل للتوحيد وحامية جلنابه، جيب عىل للتوحيد وحامية جلنابه، جيب عىل للتوحيد وحامية جلنابه، جيب عىل لكلكلكلك مـسمل تعلمهـا ليكـون يف ٔامنــة مـن الباطـل  مـسمل تعلمهـا ليكـون يف ٔامنــة مـن الباطـل  مـسمل تعلمهـا ليكـون يف ٔامنــة مـن الباطـل  مـسمل تعلمهـا ليكـون يف ٔامنــة مـن الباطـل 

        . . . .  سيت سيت سيت سيتلكلكلكلكم عن أالشـياء املهنـي عهنا عند القبورم عن أالشـياء املهنـي عهنا عند القبورم عن أالشـياء املهنـي عهنا عند القبورم عن أالشـياء املهنـي عهنا عند القبور))))وسالمة من الضالل، ومن ذ:وسالمة من الضالل، ومن ذ:وسالمة من الضالل، ومن ذ:وسالمة من الضالل، ومن ذ:

        : : : : ز¯رة املقابر ٔاي اخلروز¯رة املقابر ٔاي اخلروز¯رة املقابر ٔاي اخلروز¯رة املقابر ٔاي اخلروجججج ٕالهيا، ويه ٔانواع، ثالثة ٔانواع ٕالهيا، ويه ٔانواع، ثالثة ٔانواع ٕالهيا، ويه ٔانواع، ثالثة ٔانواع ٕالهيا، ويه ٔانواع، ثالثة ٔانواع::::معىن الز¯رةمعىن الز¯رةمعىن الز¯رةمعىن الز¯رة

        ....وا,عاء للمووا,عاء للمووا,عاء للمووا,عاء للموىتىتىتىت،،،،لالتعالالتعالالتعالالتعاظظظظز¯رة الرجال ز¯رة الرجال ز¯رة الرجال ز¯رة الرجال  سـنة، ويه  سـنة، ويه  سـنة، ويه  سـنة، ويه ::::أالولأالولأالولأالول

        ....ة، ويه ز¯رهتم لة، ويه ز¯رهتم لة، ويه ز¯رهتم لة، ويه ز¯رهتم لMMMMعاء عندمه، وقراءة القرآن وعاء عندمه، وقراءة القرآن وعاء عندمه، وقراءة القرآن وعاء عندمه، وقراءة القرآن وحنحنحنحنو ذ:و ذ:و ذ:و ذ:يييي بدع  بدع  بدع  بدع ::::الثاينالثاينالثاينالثاين

الرشك، ويه ز¯رهتم ,عاء أالموات وsسالرشك، ويه ز¯رهتم ,عاء أالموات وsسالرشك، ويه ز¯رهتم ,عاء أالموات وsسالرشك، ويه ز¯رهتم ,عاء أالموات وsستتتتننننججججاد هبم، وsســتغاثة واد هبم، وsســتغاثة واد هبم، وsســتغاثة واد هبم، وsســتغاثة وحنحنحنحنـو ـو ـو ـو : : : : الثالثالثالثالثالثالثالث
        . . . . ٔاي يذهب ليدعومه من دون هللا وهذه رشكيةٔاي يذهب ليدعومه من دون هللا وهذه رشكيةٔاي يذهب ليدعومه من دون هللا وهذه رشكيةٔاي يذهب ليدعومه من دون هللا وهذه رشكية. . . . ذ:ذ:ذ:ذ:

        قابر؟قابر؟قابر؟قابر؟للمللمللمللمما حمك ز¯رة النساء ما حمك ز¯رة النساء ما حمك ز¯رة النساء ما حمك ز¯رة النساء 

        اختلف العلامء فهيا عىل ثالثة، وزيد رابع، اختلف العلامء فهيا عىل ثالثة، وزيد رابع، اختلف العلامء فهيا عىل ثالثة، وزيد رابع، اختلف العلامء فهيا عىل ثالثة، وزيد رابع، مفمفمفمفا هو الراحج؟ ا هو الراحج؟ ا هو الراحج؟ ا هو الراحج؟ 

يعـين يعـين يعـين يعـين ---- رمحـه هللا رمحـه هللا رمحـه هللا رمحـه هللا----قول شـيقول شـيقول شـيقول شـيخخخخ إالسالم ابـن ت إالسالم ابـن ت إالسالم ابـن ت إالسالم ابـن تميميميمييـةيـةيـةيـةو و و و  وه وه وه وه    ::::التحرالتحرالتحرالتحرميميميمي: : : : أالولأالولأالولأالولالقول القول القول القول 
رسول هللا رسول هللا رسول هللا رسول هللا لعن لعن لعن لعن « « « « :  :  :  :  حلديثحلديثحلديثحلديث: : : : ا,ليلا,ليلا,ليلا,ليل         النساء القبور، ؤاهنا من كبائر اðنوب  النساء القبور، ؤاهنا من كبائر اðنوب  النساء القبور، ؤاهنا من كبائر اðنوب  النساء القبور، ؤاهنا من كبائر اðنوب  ز¯رة ز¯رة ز¯رة ز¯رة    حيحيحيحيرمرمرمرم

هذا احلديث عنـد إالمـام ٔامحـد والهذا احلديث عنـد إالمـام ٔامحـد والهذا احلديث عنـد إالمـام ٔامحـد والهذا احلديث عنـد إالمـام ٔامحـد والرترترترتمـذي وابـن ماجـه وابـن مـذي وابـن ماجـه وابـن مـذي وابـن ماجـه وابـن مـذي وابـن ماجـه وابـن » » » »  زوارات القبور زوارات القبور زوارات القبور زوارات القبور����
        . . . . حبان، حديث حصيححبان، حديث حصيححبان، حديث حصيححبان، حديث حصيح

شهور من شهور من شهور من شهور من امل امل امل امل  قالوا ٔاهنا كراهة ال تصل ٕاىل التحر قالوا ٔاهنا كراهة ال تصل ٕاىل التحر قالوا ٔاهنا كراهة ال تصل ٕاىل التحر قالوا ٔاهنا كراهة ال تصل ٕاىل التحرميميميمي وهو  وهو  وهو  وهو ::::الكراهةالكراهةالكراهةالكراهة: : : : الثاينالثاينالثاينالثاينالقول القول القول القول     
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    ٕاتبـاعٕاتبـاعٕاتبـاعٕاتبـاعهنينـا عـن هنينـا عـن هنينـا عـن هنينـا عـن ««««: : : :  حلديث ٔام عطية املتفق عليه قالت حلديث ٔام عطية املتفق عليه قالت حلديث ٔام عطية املتفق عليه قالت حلديث ٔام عطية املتفق عليه قالت::::ا,ليلا,ليلا,ليلا,ليل    مذهب إالمام ٔامحدمذهب إالمام ٔامحدمذهب إالمام ٔامحدمذهب إالمام ٔامحد
        . . . . ٔاي مل يكن أالمر عزميةٔاي مل يكن أالمر عزميةٔاي مل يكن أالمر عزميةٔاي مل يكن أالمر عزمية» » » » اجلنائز ومل يعزم علينااجلنائز ومل يعزم علينااجلنائز ومل يعزم علينااجلنائز ومل يعزم علينا

 هبا ويه تب هبا ويه تب هبا ويه تب هبا ويه تبيكيكيكيك    ���� حلديث املرٔاة اليت مر النيب  حلديث املرٔاة اليت مر النيب  حلديث املرٔاة اليت مر النيب  حلديث املرٔاة اليت مر النيب ::::ا,ليلا,ليلا,ليلا,ليل: : : : اجلوازاجلوازاجلوازاجلواز    ::::الثالثالثالثالثالثالثالثالقول القول القول القول     

 هللا واصربي فقالت w ٕالي هللا واصربي فقالت w ٕالي هللا واصربي فقالت w ٕالي هللا واصربي فقالت w ٕاليكككك عين فٕان عين فٕان عين فٕان عين فٕانكككك مل تصب  مل تصب  مل تصب  مل تصب يييياتقاتقاتقاتق««««: : : : ����عند قرب فقال لها النيب عند قرب فقال لها النيب عند قرب فقال لها النيب عند قرب فقال لها النيب 

    جفجفجفجفاءت ٕاليه تعتذر اءت ٕاليه تعتذر اءت ٕاليه تعتذر اءت ٕاليه تعتذر ����ا هذا رسول هللا ا هذا رسول هللا ا هذا رسول هللا ا هذا رسول هللا  عهنا فقيل له عهنا فقيل له عهنا فقيل له عهنا فقيل له����مبصيبيت فانرصف الرسول مبصيبيت فانرصف الرسول مبصيبيت فانرصف الرسول مبصيبيت فانرصف الرسول 
منمنمنمنا الصرب عنـد الـصدمة أالوىلا الصرب عنـد الـصدمة أالوىلا الصرب عنـد الـصدمة أالوىلا الصرب عنـد الـصدمة أالوىل: : : : فمل يقبل عذرها وقالفمل يقبل عذرها وقالفمل يقبل عذرها وقالفمل يقبل عذرها وقال حـديث متفـق عليـه، ٕاذن حـديث متفـق عليـه، ٕاذن حـديث متفـق عليـه، ٕاذن حـديث متفـق عليـه، ٕاذن » » » » إإإٕا

        . . . .  مل يهناها عن ٕاهنا تزور املقابر ولكن هناها عام تفعل مل يهناها عن ٕاهنا تزور املقابر ولكن هناها عام تفعل مل يهناها عن ٕاهنا تزور املقابر ولكن هناها عام تفعل مل يهناها عن ٕاهنا تزور املقابر ولكن هناها عام تفعل����النيب النيب النيب النيب 

 وذهبت ورائه هكذا فقالت يف االٓخر  وذهبت ورائه هكذا فقالت يف االٓخر  وذهبت ورائه هكذا فقالت يف االٓخر  وذهبت ورائه هكذا فقالت يف االٓخر ����وحديث عاوحديث عاوحديث عاوحديث عائئئئشة الطويل، ملا فقدت النيب شة الطويل، ملا فقدت النيب شة الطويل، ملا فقدت النيب شة الطويل، ملا فقدت النيب 

قـوقـوقـوقـويليليليل الـسالم  الـسالم  الـسالم  الـسالم ««««: : : : قالقالقالقال،،،،ل هللا يعين لو ذهبت ٕاىل املقابرل هللا يعين لو ذهبت ٕاىل املقابرل هللا يعين لو ذهبت ٕاىل املقابرل هللا يعين لو ذهبت ٕاىل املقابر رسو  رسو  رسو  رسو  ماذا ٔاقول ¯ ماذا ٔاقول ¯ ماذا ٔاقول ¯ ماذا ٔاقول ¯����للنيب للنيب للنيب للنيب 
    ����فعلمهـا النـيب فعلمهـا النـيب فعلمهـا النـيب فعلمهـا النـيب » » » » عليمك ¯ ٔاهل ا,¯ر من املـؤمنني واملـسلمني ٕاىل آخـر احلـديثعليمك ¯ ٔاهل ا,¯ر من املـؤمنني واملـسلمني ٕاىل آخـر احلـديثعليمك ¯ ٔاهل ا,¯ر من املـؤمنني واملـسلمني ٕاىل آخـر احلـديثعليمك ¯ ٔاهل ا,¯ر من املـؤمنني واملـسلمني ٕاىل آخـر احلـديث

        . . . . دعاء ز¯رة القبور فتعلدعاء ز¯رة القبور فتعلدعاء ز¯رة القبور فتعلدعاء ز¯رة القبور فتعلميميميميه دليل عىل اجلوازه دليل عىل اجلوازه دليل عىل اجلوازه دليل عىل اجلواز

هـو هـو هـو هـو : : : : قـالقـالقـالقـال:::: ٔامـًرا رابعـا ٔامـًرا رابعـا ٔامـًرا رابعـا ٔامـًرا رابعـا رمحـه هللا رمحـه هللا رمحـه هللا رمحـه هللا ابـن عث ابـن عث ابـن عث ابـن عثميميميمييـنييـنييـنييـني الشـي الشـي الشـي الشـيخخخخزادزادزادزاد::::السنيةالسنيةالسنيةالسنية        ::::القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع
ورٔايـت قـوًال رابعـا، هـذا لـيس ورٔايـت قـوًال رابعـا، هـذا لـيس ورٔايـت قـوًال رابعـا، هـذا لـيس ورٔايـت قـوًال رابعـا، هـذا لـيس : : : : يقـوليقـوليقـوليقـول. . . . للنساء سـنة اكلرجال ٔاي تؤجر عـىل ذ:للنساء سـنة اكلرجال ٔاي تؤجر عـىل ذ:للنساء سـنة اكلرجال ٔاي تؤجر عـىل ذ:للنساء سـنة اكلرجال ٔاي تؤجر عـىل ذ:
ورٔايـت قـوًال رابعـا ٔانـه للنـساء ســنة ورٔايـت قـوًال رابعـا ٔانـه للنـساء ســنة ورٔايـت قـوًال رابعـا ٔانـه للنـساء ســنة ورٔايـت قـوًال رابعـا ٔانـه للنـساء ســنة : : : : رٔايه، هو يقول هكذا، ويقـول ابـن عثرٔايه، هو يقول هكذا، ويقـول ابـن عثرٔايه، هو يقول هكذا، ويقـول ابـن عثرٔايه، هو يقول هكذا، ويقـول ابـن عثميميميمييـنييـنييـنييـني

wاكلرجال، لقوwاكلرجال، لقوwاكلرجال، لقوwوهذا وهذا وهذا وهذا » » » »  القبور فزوروها فٕاهنا تذكرمك االٓخرة القبور فزوروها فٕاهنا تذكرمك االٓخرة القبور فزوروها فٕاهنا تذكرمك االٓخرة القبور فزوروها فٕاهنا تذكرمك االٓخرةكنت هنيتمك عن ز¯رةكنت هنيتمك عن ز¯رةكنت هنيتمك عن ز¯رةكنت هنيتمك عن ز¯رة««««: : : : اكلرجال، لقو
عام للرجـال والنـساء، ؤالن عاعام للرجـال والنـساء، ؤالن عاعام للرجـال والنـساء، ؤالن عاعام للرجـال والنـساء، ؤالن عائئئئـشة زارت قـرب ٔاخهيـا، فقـال لهـا عبـد هللا بـن ٔايب ـشة زارت قـرب ٔاخهيـا، فقـال لهـا عبـد هللا بـن ٔايب ـشة زارت قـرب ٔاخهيـا، فقـال لهـا عبـد هللا بـن ٔايب ـشة زارت قـرب ٔاخهيـا، فقـال لهـا عبـد هللا بـن ٔايب 

 ٕانـه ٔامـر هبـا بعـد ذ:،  ٕانـه ٔامـر هبـا بعـد ذ:،  ٕانـه ٔامـر هبـا بعـد ذ:،  ٕانـه ٔامـر هبـا بعـد ذ:، :::: عن ز¯رة القبـور، قالـت عن ز¯رة القبـور، قالـت عن ز¯رة القبـور، قالـت عن ز¯رة القبـور، قالـت����ٔاليس النيب قد هنـى ٔاليس النيب قد هنـى ٔاليس النيب قد هنـى ٔاليس النيب قد هنـى : : : : مليكةمليكةمليكةمليكة
        . . . . وهذا دليل عىل ٔانه منسووهذا دليل عىل ٔانه منسووهذا دليل عىل ٔانه منسووهذا دليل عىل ٔانه منسوخخخخ

 ولقـد  ولقـد  ولقـد  ولقـد  " " " ":::: قـال قـال قـال قـال.... التحـر التحـر التحـر التحـرميميميمي:::: رمحـه هللا رمحـه هللا رمحـه هللا رمحـه هللابـن عثابـن عثابـن عثابـن عثميميميمييـنييـنييـنييـني الـشـي الـشـي الـشـي الـشـيخخخخ    رحج رحج رحج رحج     ::::الراجحالراجحالراجحالراجح
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والـصحيح القـول أالول هـو قـول والـصحيح القـول أالول هـو قـول والـصحيح القـول أالول هـو قـول والـصحيح القـول أالول هـو قـول : : : : رٔايت من خالل النصورٔايت من خالل النصورٔايت من خالل النصورٔايت من خالل النصوصصصص قوًال رابعـا،  قوًال رابعـا،  قوًال رابعـا،  قوًال رابعـا، مثمثمثمث يقـول يقـول يقـول يقـول
        ....""""شـيشـيشـيشـيخخخخ إالسالم ابن ت إالسالم ابن ت إالسالم ابن ت إالسالم ابن تميميميمييةيةيةية

    حيحيحيحيتـاتـاتـاتـاجججج التـار التـار التـار التـارخيخيخيخي، وال ، وال ، وال ، وال سسسسخخخخ�لنـ �لنـ �لنـ �لنـ  القـول  القـول  القـول  القـول ٔالن ٔالن ٔالن ٔالن : : : :  قـال قـال قـال قـالملاذا ذهبوا ٕاىل هـذا القـول؟ملاذا ذهبوا ٕاىل هـذا القـول؟ملاذا ذهبوا ٕاىل هـذا القـول؟ملاذا ذهبوا ٕاىل هـذا القـول؟
 لـو  لـو  لـو  لـو """"::::يوجد يوجد يوجد يوجد TTTTررررخيخيخيخي، ٔاما ز¯رة السـيدة عا، ٔاما ز¯رة السـيدة عا، ٔاما ز¯رة السـيدة عا، ٔاما ز¯رة السـيدة عائئئئشة ٔالخهيـا، فٕاهنـا قالـت يف روايـة ٔاخـرشة ٔالخهيـا، فٕاهنـا قالـت يف روايـة ٔاخـرشة ٔالخهيـا، فٕاهنـا قالـت يف روايـة ٔاخـرشة ٔالخهيـا، فٕاهنـا قالـت يف روايـة ٔاخـرىىىى

يعين لو ٔا7 شهدت موتيعين لو ٔا7 شهدت موتيعين لو ٔا7 شهدت موتيعين لو ٔا7 شهدت موتكككك ودعوت : عند املوت ولكن كنت  ودعوت : عند املوت ولكن كنت  ودعوت : عند املوت ولكن كنت  ودعوت : عند املوت ولكن كنت ،،،،""""شهدتشهدتشهدتشهدتكككك ما زرت ما زرت ما زرت ما زرتكككك

    ����رســول هللا رســول هللا رســول هللا رســول هللا لعــن لعــن لعــن لعــن ««««ٕان حــديث اللعــن، ٕان حــديث اللعــن، ٕان حــديث اللعــن، ٕان حــديث اللعــن، : : : :  مــا زرتــ مــا زرتــ مــا زرتــ مــا زرتــكككك، ، ، ، مثمثمثمث قــال قــال قــال قــالغائبــة ولــوال ذ:غائبــة ولــوال ذ:غائبــة ولــوال ذ:غائبــة ولــوال ذ:
ليس w 7ليس w 7ليس w 7ليس w 7خسخسخسخس، ومساLٔ اللعن ٔانـه زورات ٔاي املكـرثات يف الـز¯رة ، ومساLٔ اللعن ٔانـه زورات ٔاي املكـرثات يف الـز¯رة ، ومساLٔ اللعن ٔانـه زورات ٔاي املكـرثات يف الـز¯رة ، ومساLٔ اللعن ٔانـه زورات ٔاي املكـرثات يف الـز¯رة » » » » زوارات القبورزوارات القبورزوارات القبورزوارات القبور

واخلروواخلروواخلروواخلروجججج للمقابر، اðي يوجه هذا التوجيه عىل من يكرث وليس الز¯رة، ففـي وجـه  للمقابر، اðي يوجه هذا التوجيه عىل من يكرث وليس الز¯رة، ففـي وجـه  للمقابر، اðي يوجه هذا التوجيه عىل من يكرث وليس الز¯رة، ففـي وجـه  للمقابر، اðي يوجه هذا التوجيه عىل من يكرث وليس الز¯رة، ففـي وجـه 
 فهنـا يقـصد بـه  فهنـا يقـصد بـه  فهنـا يقـصد بـه  فهنـا يقـصد بـه ،،،،))))يف الفاعـليف الفاعـليف الفاعـليف الفاعـل(((( ٔاو يكـون  ٔاو يكـون  ٔاو يكـون  ٔاو يكـون ))))يف الفعليف الفعليف الفعليف الفعل((((اللغة ٔان إالكثار ٕاما ٔان يكون اللغة ٔان إالكثار ٕاما ٔان يكون اللغة ٔان إالكثار ٕاما ٔان يكون اللغة ٔان إالكثار ٕاما ٔان يكون 
 ٔاي ال تزورهـا، فأالصـل فهيـا يكـون عـىل  ٔاي ال تزورهـا، فأالصـل فهيـا يكـون عـىل  ٔاي ال تزورهـا، فأالصـل فهيـا يكـون عـىل  ٔاي ال تزورهـا، فأالصـل فهيـا يكـون عـىل ))))يف الفاعـليف الفاعـليف الفاعـليف الفاعـل((((زوارات القبور، يقصد بـه زوارات القبور، يقصد بـه زوارات القبور، يقصد بـه زوارات القبور، يقصد بـه 
        . . . . إالطالق هذا dمهإالطالق هذا dمهإالطالق هذا dمهإالطالق هذا dمه

هيــا ٕان هيــا ٕان هيــا ٕان هيــا ٕان ونقــول ٔانــه لــيس عـىل املــرٔاة وال بــأس علونقــول ٔانــه لــيس عـىل املــرٔاة وال بــأس علونقــول ٔانــه لــيس عـىل املــرٔاة وال بــأس علونقــول ٔانــه لــيس عـىل املــرٔاة وال بــأس عل:::: حفظـه هللا حفظـه هللا حفظـه هللا حفظـه هللامـا رمـا رمـا رمـا رحجحجحجحجــه الــشارــه الــشارــه الــشارــه الــشارحححح
اكنـت قريبـة لقـرب زو�ـا ٔاو اكنـت قريبـة لقـرب زو�ـا ٔاو اكنـت قريبـة لقـرب زو�ـا ٔاو اكنـت قريبـة لقـرب زو�ـا ٔاو     ووووأ أ أ أ خرجت اتفاقا ال قصدا، فٕان خرجت فوافقت قربا خرجت اتفاقا ال قصدا، فٕان خرجت فوافقت قربا خرجت اتفاقا ال قصدا، فٕان خرجت فوافقت قربا خرجت اتفاقا ال قصدا، فٕان خرجت فوافقت قربا 

غري ذ: فذهبت ودعت فليس يف ذ:، حىت غري ذ: فذهبت ودعت فليس يف ذ:، حىت غري ذ: فذهبت ودعت فليس يف ذ:، حىت غري ذ: فذهبت ودعت فليس يف ذ:، حىت جنجنجنجنمـع بـني هـذه أالشــياء، ٕامـا ٔان مـع بـني هـذه أالشــياء، ٕامـا ٔان مـع بـني هـذه أالشــياء، ٕامـا ٔان مـع بـني هـذه أالشــياء، ٕامـا ٔان 
تقصدها وتكرث من الز¯رة فتقع يف ٔامر الهنـي، واخلالف سائتقصدها وتكرث من الز¯رة فتقع يف ٔامر الهنـي، واخلالف سائتقصدها وتكرث من الز¯رة فتقع يف ٔامر الهنـي، واخلالف سائتقصدها وتكرث من الز¯رة فتقع يف ٔامر الهنـي، واخلالف سائغغغغ مبعىن ٕان فعلت ذ:  مبعىن ٕان فعلت ذ:  مبعىن ٕان فعلت ذ:  مبعىن ٕان فعلت ذ: 

اLٔ، وٕان مل تفعـل ذ: فلهـا سـلف يف اLٔ، وٕان مل تفعـل ذ: فلهـا سـلف يف اLٔ، وٕان مل تفعـل ذ: فلهـا سـلف يف اLٔ، وٕان مل تفعـل ذ: فلهـا سـلف يف مبن قال �جلواز والسنية فلها سلف يف املـسمبن قال �جلواز والسنية فلها سلف يف املـسمبن قال �جلواز والسنية فلها سلف يف املـسمبن قال �جلواز والسنية فلها سلف يف املـس
        . . . . املساLٔ وهللا ٔاعملاملساLٔ وهللا ٔاعملاملساLٔ وهللا ٔاعملاملساLٔ وهللا ٔاعمل

        : : : : أالشـياء املهنـي عهنا يف ز¯رة القبورأالشـياء املهنـي عهنا يف ز¯رة القبورأالشـياء املهنـي عهنا يف ز¯رة القبورأالشـياء املهنـي عهنا يف ز¯رة القبور ( ( ( (

        .... الهنـي عن قول الهجر عند ز¯رة القبور الهنـي عن قول الهجر عند ز¯رة القبور الهنـي عن قول الهجر عند ز¯رة القبور الهنـي عن قول الهجر عند ز¯رة القبور----١١١١

wوقد تقدم قوwوقد تقدم قوwوقد تقدم قوwواملراد �لهجر ، واملراد �لهجر ، واملراد �لهجر ، واملراد �لهجر لكلكلكلك ٔامر  ٔامر  ٔامر  ٔامر حمحمحمحمظـور رشعا، ويأيت ظـور رشعا، ويأيت ظـور رشعا، ويأيت ظـور رشعا، ويأيت »»»»وال تقولوا جهراوال تقولوا جهراوال تقولوا جهراوال تقولوا جهرا « « « «����    وقد تقدم قو ،
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ــــن دون هللا  ـــؤاهلم م ـــورين وس ـــدعاء املقب ـــرشك �� ب ـــة ذ: ال ــــن دون هللا يف مقدم ـــؤاهلم م ـــورين وس ـــدعاء املقب ـــرشك �� ب ـــة ذ: ال ــــن دون هللا يف مقدم ـــؤاهلم م ـــورين وس ـــدعاء املقب ـــرشك �� ب ـــة ذ: ال ــــن دون هللا يف مقدم ـــؤاهلم م ـــورين وس ـــدعاء املقب ـــرشك �� ب ـــة ذ: ال     ����يف مقدم
وsسـتغاثة هبم وطلب املدد والعافية مهنم، فوsسـتغاثة هبم وطلب املدد والعافية مهنم، فوsسـتغاثة هبم وطلب املدد والعافية مهنم، فوsسـتغاثة هبم وطلب املدد والعافية مهنم، فلكلكلكلك ذ: من الرشك البــوا ذ: من الرشك البــوا ذ: من الرشك البــوا ذ: من الرشك البــواحححح والكفـر  والكفـر  والكفـر  والكفـر 

        ))))الرصاالرصاالرصاالرصاحححح

 هذا بل اعتقادا  هذا بل اعتقادا  هذا بل اعتقادا  هذا بل اعتقادا يفعليفعليفعليفعل تذهب لز¯رة القرب ٔاول يشء  تذهب لز¯رة القرب ٔاول يشء  تذهب لز¯رة القرب ٔاول يشء  تذهب لز¯رة القرب ٔاول يشء ترك الهجر من القول، ملاترك الهجر من القول، ملاترك الهجر من القول، ملاترك الهجر من القول، ملا: : : : ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال 

        . . . .  عند القبور عند القبور عند القبور عند القبور����ٔانه ال يفعل شيئًا رشاك �� ٔانه ال يفعل شيئًا رشاك �� ٔانه ال يفعل شيئًا رشاك �� ٔانه ال يفعل شيئًا رشاك �� 

 ٔاحاديث عديـدة  ٔاحاديث عديـدة  ٔاحاديث عديـدة  ٔاحاديث عديـدة رصحيرصحيرصحيرصحيـة يف املنـع مــن ذ: والهنــي عنـه ـة يف املنـع مــن ذ: والهنــي عنـه ـة يف املنـع مــن ذ: والهنــي عنـه ـة يف املنـع مــن ذ: والهنــي عنـه ����    وقد ثبت عن النيبوقد ثبت عن النيبوقد ثبت عن النيبوقد ثبت عن النيب((((

مسعـت مسعـت مسعـت مسعـت : : : :  ٔانـه قـال ٔانـه قـال ٔانـه قـال ٔانـه قـال����    ولعن فاعولعن فاعولعن فاعولعن فاع====، ففي حصـيح مـسمل عـن جنـدب بـن عبــد هللا، ففي حصـيح مـسمل عـن جنـدب بـن عبــد هللا، ففي حصـيح مـسمل عـن جنـدب بـن عبــد هللا، ففي حصـيح مـسمل عـن جنـدب بـن عبــد هللا

ٔاال ٕان من كـان قـبلمك اكنـوا يتٔاال ٕان من كـان قـبلمك اكنـوا يتٔاال ٕان من كـان قـبلمك اكنـوا يتٔاال ٕان من كـان قـبلمك اكنـوا يتخخخخـذون ـذون ـذون ـذون ««««: : : :  قبل ٔان ميوت  قبل ٔان ميوت  قبل ٔان ميوت  قبل ٔان ميوت خبخبخبخبمس يقولمس يقولمس يقولمس يقول����    رسول هللارسول هللارسول هللارسول هللا
ِّّ ٔاهنــامك عــن ِ ٔاهنــامك عــن ِ ٔاهنــامك عــن ِ ٔاهنــامك عــن  قبــور ٔانبيــاقبــور ٔانبيــاقبــور ٔانبيــاقبــور ٔانبيــاهئهئهئهئم وصــاحلهيم مــساجد، ٔاال فــال تتم وصــاحلهيم مــساجد، ٔاال فــال تتم وصــاحلهيم مــساجد، ٔاال فــال تتم وصــاحلهيم مــساجد، ٔاال فــال تتخخخخــذوا القبــور مــساجد ٕاينــذوا القبــور مــساجد ٕاينــذوا القبــور مــساجد ٕاينــذوا القبــور مــساجد ٕاّينّ

        . . . . ))))»»»»ذ:ذ:ذ:ذ:

ادة هلم رشك ٔاكرب، ٔاما ادة هلم رشك ٔاكرب، ٔاما ادة هلم رشك ٔاكرب، ٔاما ادة هلم رشك ٔاكرب، ٔاما فدعاء أالمـوات وسـؤاهلم احلاجـات وفدعاء أالمـوات وسـؤاهلم احلاجـات وفدعاء أالمـوات وسـؤاهلم احلاجـات وفدعاء أالمـوات وسـؤاهلم احلاجـات ورصرصرصرصف يشء من العبف يشء من العبف يشء من العبف يشء من العب((((
العكوف عند القبور وحتـري ٕاجابة ا,عاء عندها ومثالعكوف عند القبور وحتـري ٕاجابة ا,عاء عندها ومثالعكوف عند القبور وحتـري ٕاجابة ا,عاء عندها ومثالعكوف عند القبور وحتـري ٕاجابة ا,عاء عندها ومث==== الصالة يف املساجد اليت فهيا  الصالة يف املساجد اليت فهيا  الصالة يف املساجد اليت فهيا  الصالة يف املساجد اليت فهيا 

ٔاما العكوف عنـد القبـور وحتــري ٕاجابـة ا,عـاء ٔاي ٔاما العكوف عنـد القبـور وحتــري ٕاجابـة ا,عـاء ٔاي ٔاما العكوف عنـد القبـور وحتــري ٕاجابـة ا,عـاء ٔاي ٔاما العكوف عنـد القبـور وحتــري ٕاجابـة ا,عـاء ٔاي ))))    القبور فهو من البـدع املنكرةالقبور فهو من البـدع املنكرةالقبور فهو من البـدع املنكرةالقبور فهو من البـدع املنكرة
 هللا يف هـذا املـ هللا يف هـذا املـ هللا يف هـذا املـ هللا يف هـذا املـاكاكاكاكن، ن، ن، ن، واواواوايقول ٕان هذا امليقول ٕان هذا امليقول ٕان هذا امليقول ٕان هذا املاكاكاكاكن فيه خصيصة ال يدعومه مه ولكن يـدعن فيه خصيصة ال يدعومه مه ولكن يـدعن فيه خصيصة ال يدعومه مه ولكن يـدعن فيه خصيصة ال يدعومه مه ولكن يـدع

        . . . . البدع االبدع االبدع االبدع احملحملحملحملرمة املنكرةرمة املنكرةرمة املنكرةرمة املنكرةفهذه من فهذه من فهذه من فهذه من 

 قـال يف مرضـه الــذي مل يقـم  قـال يف مرضـه الــذي مل يقـم  قـال يف مرضـه الــذي مل يقـم  قـال يف مرضـه الــذي مل يقـم ����    ٔانهٔانهٔانهٔانه: : : : ويف الصحيحني عن عاويف الصحيحني عن عاويف الصحيحني عن عاويف الصحيحني عن عائئئئشة رشة رشة رشة ريضيضيضيض هللا عهنا هللا عهنا هللا عهنا هللا عهنا((((
        ))))»»»»لعن هللا الهيود والنصارلعن هللا الهيود والنصارلعن هللا الهيود والنصارلعن هللا الهيود والنصارىىىى ا ا ا اختختختختذوا قبور ٔانبياذوا قبور ٔانبياذوا قبور ٔانبياذوا قبور ٔانبياهئهئهئهئم مساجدم مساجدم مساجدم مساجد««««: : : : منهمنهمنهمنه

        ؟؟؟؟ختختختختاذ القبور مساجداذ القبور مساجداذ القبور مساجداذ القبور مساجد����    ما املرادما املرادما املرادما املراد

        : : : : ٔان أان أان أان اختختختختاذ القبور مساجد شـياذ القبور مساجد شـياذ القبور مساجد شـياذ القبور مساجد شـيئئئئنينينيني: : : : نقولنقولنقولنقول    



  من العقيدة كتاب أصول  اإلميان يف ضوء الكتاب والسنةاخلامس تفريغ الدرس 

 

  

 ��

        . . . .  ٕاما ٔان يت ٕاما ٔان يت ٕاما ٔان يت ٕاما ٔان يتخخخخذها مصىل يصيل عندها، جيعلها مسذها مصىل يصيل عندها، جيعلها مسذها مصىل يصيل عندها، جيعلها مسذها مصىل يصيل عندها، جيعلها مسججججدددد----١١١١

        . . . .  ٔان يبين علهيا مس ٔان يبين علهيا مس ٔان يبين علهيا مس ٔان يبين علهيا مسججججدددد----٢٢٢٢

        :::: اð اð اð اðحبحبحبحب والنحر عند القبور والنحر عند القبور والنحر عند القبور والنحر عند القبور----٢٢٢٢ ( ( ( (

فٕان اكن ذ: تقر� ٕاىل املقبورين ليقضوا حاجة للشفٕان اكن ذ: تقر� ٕاىل املقبورين ليقضوا حاجة للشفٕان اكن ذ: تقر� ٕاىل املقبورين ليقضوا حاجة للشفٕان اكن ذ: تقر� ٕاىل املقبورين ليقضوا حاجة للشخخخخص فهو شـرك ٔاكـرب وٕان اكن ص فهو شـرك ٔاكـرب وٕان اكن ص فهو شـرك ٔاكـرب وٕان اكن ص فهو شـرك ٔاكـرب وٕان اكن 

wلغري ذ: فهو من البدع اخلطرية اليت يه من ٔاعظم وسـائل الرشك لقـوwلغري ذ: فهو من البدع اخلطرية اليت يه من ٔاعظم وسـائل الرشك لقـوwلغري ذ: فهو من البدع اخلطرية اليت يه من ٔاعظم وسـائل الرشك لقـوwال ال ال ال  « « « «����    لغري ذ: فهو من البدع اخلطرية اليت يه من ٔاعظم وسـائل الرشك لقـو
        ))))»»»»اكنوا يعقرون عند القرب بقرة ٔاو شاةاكنوا يعقرون عند القرب بقرة ٔاو شاةاكنوا يعقرون عند القرب بقرة ٔاو شاةاكنوا يعقرون عند القرب بقرة ٔاو شاة««««: : : : ، قال عبد الرزاق، قال عبد الرزاق، قال عبد الرزاق، قال عبد الرزاق»»»»سالمسالمسالمسالمعقر يف االٕ عقر يف االٕ عقر يف االٕ عقر يف االٕ 

ــرترترترتاب اخلــاراب اخلــاراب اخلــاراب اخلــارجججج م  م  م  م ----٧٧٧٧، ، ، ، ٦٦٦٦، ، ، ، ٥٥٥٥، ، ، ، ٤٤٤٤، ، ، ، ٣٣٣٣ ( ( ( (     ــا ز¯دة عــىل ال ــ رفعه ــا ز¯دة عــىل ال ــ رفعه ــا ز¯دة عــىل ال ــ رفعه ــا ز¯دة عــىل ال ــصها،  رفعه ـــها، وجتصي ــصها، ن ـــها، وجتصي ــصها، ن ـــها، وجتصي ــصها، ن ـــها، وجتصي ن
        . . . .  هذه  هذه  هذه  هذه لكلكلكلكها ٔاشـياء من املنكراتها ٔاشـياء من املنكراتها ٔاشـياء من املنكراتها ٔاشـياء من املنكرات))))والكتابة علهيا، والبناء علهيا، والقعود علهياوالكتابة علهيا، والبناء علهيا، والقعود علهياوالكتابة علهيا، والبناء علهيا، والقعود علهياوالكتابة علهيا، والبناء علهيا، والقعود علهيا

ففففلكلكلكلك ذ: من البدع اليت ضـلت هبـا الهيـود والنـصار ذ: من البدع اليت ضـلت هبـا الهيـود والنـصار ذ: من البدع اليت ضـلت هبـا الهيـود والنـصار ذ: من البدع اليت ضـلت هبـا الهيـود والنـصارىىىى واكنـت مـن ٔاعظـم ذرائـع  واكنـت مـن ٔاعظـم ذرائـع  واكنـت مـن ٔاعظـم ذرائـع  واكنـت مـن ٔاعظـم ذرائـع ((((
 ٔان جيـصص القــرب، ؤان يقعـد  ٔان جيـصص القــرب، ؤان يقعـد  ٔان جيـصص القــرب، ؤان يقعـد  ٔان جيـصص القــرب، ؤان يقعـد ����    هنـى رسول هللاهنـى رسول هللاهنـى رسول هللاهنـى رسول هللا««««: : : :  قال قال قال قال����    الرشك، فعن جابرالرشك، فعن جابرالرشك، فعن جابرالرشك، فعن جابر

رواه مـسمل، ؤابـو داود، رواه مـسمل، ؤابـو داود، رواه مـسمل، ؤابـو داود، رواه مـسمل، ؤابـو داود، . . . . »»»»عليه، ؤان يبىن عليه، ؤان يزاد عليـه، ٔاو يكتـب عليـهعليه، ؤان يبىن عليه، ؤان يزاد عليـه، ٔاو يكتـب عليـهعليه، ؤان يبىن عليه، ؤان يزاد عليـه، ٔاو يكتـب عليـهعليه، ؤان يبىن عليه، ؤان يزاد عليـه، ٔاو يكتـب عليـه
ن يزيده، جيصص، يبين، يقعد، يكتـب، ن يزيده، جيصص، يبين، يقعد، يكتـب، ن يزيده، جيصص، يبين، يقعد، يكتـب، ن يزيده، جيصص، يبين، يقعد، يكتـب، لكلكلكلك ذ: عـىل القبـور فهـذا مـن  ذ: عـىل القبـور فهـذا مـن  ذ: عـىل القبـور فهـذا مـن  ذ: عـىل القبـور فهـذا مـن أ أ أ أ     ))))واحلامكواحلامكواحلامكواحلامك
        . . . . املنكراتاملنكراتاملنكراتاملنكرات

        .... الصالة ٕاىل القبور وعندها الصالة ٕاىل القبور وعندها الصالة ٕاىل القبور وعندها الصالة ٕاىل القبور وعندها----    ٨٨٨٨ ( ( ( (

ال تصلوا ٕاىل القبور، وال ال تصلوا ٕاىل القبور، وال ال تصلوا ٕاىل القبور، وال ال تصلوا ٕاىل القبور، وال « « « « :  :  :  :   يقول يقول يقول يقول����    مسعت رسول هللامسعت رسول هللامسعت رسول هللامسعت رسول هللا: : : : فعن ٔايب مرثد الغنوي قالفعن ٔايب مرثد الغنوي قالفعن ٔايب مرثد الغنوي قالفعن ٔايب مرثد الغنوي قال
        . . . . ، رواه مسمل، رواه مسمل، رواه مسمل، رواه مسمل»»»»جتلسوا علهياجتلسوا علهياجتلسوا علهياجتلسوا علهيا

أالرض أالرض أالرض أالرض لكلكلكلكــها مـســها مـســها مـســها مـسججججد، ٕاال د، ٕاال د، ٕاال د، ٕاال  « « « «����    قال رسول هللاقال رسول هللاقال رسول هللاقال رسول هللا: : : :  قال قال قال قال����    وعن ٔايب سعيد اخلدريوعن ٔايب سعيد اخلدريوعن ٔايب سعيد اخلدريوعن ٔايب سعيد اخلدري
 فالصالة عند القبور وٕالهيا فهذا ٔايًضا مـن  فالصالة عند القبور وٕالهيا فهذا ٔايًضا مـن  فالصالة عند القبور وٕالهيا فهذا ٔايًضا مـن  فالصالة عند القبور وٕالهيا فهذا ٔايًضا مـن ))))رواه ٔابو داود والرواه ٔابو داود والرواه ٔابو داود والرواه ٔابو داود والرترترترتمذيمذيمذيمذي. . . . »»»»املقربة وامحلاماملقربة وامحلاماملقربة وامحلاماملقربة وامحلام
        ....البدع املنكرةالبدع املنكرةالبدع املنكرةالبدع املنكرة
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        ....هياهياهياهيا بناء املساجد عل بناء املساجد عل بناء املساجد عل بناء املساجد عل----٩٩٩٩ ( ( ( (

لعــن هللا الهيـود لعــن هللا الهيـود لعــن هللا الهيـود لعــن هللا الهيـود ««««: : : : وهو بدعة من ضالالت الهيود والنصاروهو بدعة من ضالالت الهيود والنصاروهو بدعة من ضالالت الهيود والنصاروهو بدعة من ضالالت الهيود والنصارىىىى وتقدم حديث عا وتقدم حديث عا وتقدم حديث عا وتقدم حديث عائئئئشةشةشةشة
        . . . . »»»»والنصاروالنصاروالنصاروالنصارىىىى ا ا ا اختختختختذوا قبور ٔانبياذوا قبور ٔانبياذوا قبور ٔانبياذوا قبور ٔانبياهئهئهئهئم مساجدم مساجدم مساجدم مساجد

        .... ا ا ا اختختختختاذها عيدااذها عيدااذها عيدااذها عيدا----١١١١٠٠٠٠

    ����    وهو من البدع اليت جاء الهنـي الرصحي عهنـا لعظـم رضرهـا، فعــن ٔايب هريـرةوهو من البدع اليت جاء الهنـي الرصحي عهنـا لعظـم رضرهـا، فعــن ٔايب هريـرةوهو من البدع اليت جاء الهنـي الرصحي عهنـا لعظـم رضرهـا، فعــن ٔايب هريـرةوهو من البدع اليت جاء الهنـي الرصحي عهنـا لعظـم رضرهـا، فعــن ٔايب هريـرة

ن العود والتكرار ٔان ن العود والتكرار ٔان ن العود والتكرار ٔان ن العود والتكرار ٔان  عيدا ٔاي م عيدا ٔاي م عيدا ٔاي م عيدا ٔاي م))))»»»»ال تتال تتال تتال تتخخخخذوا قربي عيداذوا قربي عيداذوا قربي عيداذوا قربي عيدا « « « «����    قال رسول هللاقال رسول هللاقال رسول هللاقال رسول هللا: : : : قالقالقالقال
جيعل لهذا القرب يوما يزار فيه وتقام فيه بعـض الـشعائر وجيمـع النـاس عنـده مبعـىن جيعل لهذا القرب يوما يزار فيه وتقام فيه بعـض الـشعائر وجيمـع النـاس عنـده مبعـىن جيعل لهذا القرب يوما يزار فيه وتقام فيه بعـض الـشعائر وجيمـع النـاس عنـده مبعـىن جيعل لهذا القرب يوما يزار فيه وتقام فيه بعـض الـشعائر وجيمـع النـاس عنـده مبعـىن 

        ....املو, فهو من البدع املنكرات ااملو, فهو من البدع املنكرات ااملو, فهو من البدع املنكرات ااملو, فهو من البدع املنكرات احملحملحملحملرمةرمةرمةرمة

رواه ٔابـو رواه ٔابـو رواه ٔابـو رواه ٔابـو »  »  »  »  وال جتعلـوا بيوتمك قبورا، وحيî كنوال جتعلـوا بيوتمك قبورا، وحيî كنوال جتعلـوا بيوتمك قبورا، وحيî كنوال جتعلـوا بيوتمك قبورا، وحيî كنمتمتمتمت فصلوا عيل، فٕان صالتمك تبلغين فصلوا عيل، فٕان صالتمك تبلغين فصلوا عيل، فٕان صالتمك تبلغين فصلوا عيل، فٕان صالتمك تبلغين««««((((
ال ال ال ال  ٔاي  ٔاي  ٔاي  ٔاي ----املعـىن أالولاملعـىن أالولاملعـىن أالولاملعـىن أالول::::ا يعـين ٔامـرينا يعـين ٔامـرينا يعـين ٔامـرينا يعـين ٔامـرينهـذهـذهـذهـذ» » » » وال جتعلـوا بيوتمك قبـورا، وال جتعلـوا بيوتمك قبـورا، وال جتعلـوا بيوتمك قبـورا، وال جتعلـوا بيوتمك قبـورا، ««««    ))))داود ؤامحدداود ؤامحدداود ؤامحدداود ؤامحد

 ٔاي صلوا يف بيوتمك وال جتعلوها مقابر  ٔاي صلوا يف بيوتمك وال جتعلوها مقابر  ٔاي صلوا يف بيوتمك وال جتعلوها مقابر  ٔاي صلوا يف بيوتمك وال جتعلوها مقابر ::::املعىن الثايناملعىن الثايناملعىن الثايناملعىن الثاين، ، ، ، تدفنوا فهيا وهذا تدفنوا فهيا وهذا تدفنوا فهيا وهذا تدفنوا فهيا وهذا ظظظظاهر اللفظاهر اللفظاهر اللفظاهر اللفظ

دفـن دفـن دفـن دفـن : : : : فن فهيـافن فهيـافن فهيـافن فهيـا يرد عىل ذ: يف املعىن أالول، ٔاال ند يرد عىل ذ: يف املعىن أالول، ٔاال ند يرد عىل ذ: يف املعىن أالول، ٔاال ند يرد عىل ذ: يف املعىن أالول، ٔاال ند:::: والرد عليه والرد عليه والرد عليه والرد عليهإشكالإشكالإشكالإشكال

        .... يف البيت يف البيت يف البيت يف البيت����النيب النيب النيب النيب 

            ::::جياب عىل ذ: بأمرين ٔاو سـببنيجياب عىل ذ: بأمرين ٔاو سـببنيجياب عىل ذ: بأمرين ٔاو سـببنيجياب عىل ذ: بأمرين ٔاو سـببني

    ����  ومن خصائص أالنبياء، كام روي عن ٔايب بكر   ومن خصائص أالنبياء، كام روي عن ٔايب بكر   ومن خصائص أالنبياء، كام روي عن ٔايب بكر   ومن خصائص أالنبياء، كام روي عن ٔايب بكر ���� ٔانه من خصائص النيب ٔانه من خصائص النيب ٔانه من خصائص النيب ٔانه من خصائص النيب----١١١١

بعـض بعـض بعـض بعـض     ننننأ أ أ أ مـع مـع مـع مـع » » » » ما من نـيب ميـوت ٕاال دفـن حيـث قـبضما من نـيب ميـوت ٕاال دفـن حيـث قـبضما من نـيب ميـوت ٕاال دفـن حيـث قـبضما من نـيب ميـوت ٕاال دفـن حيـث قـبض««««: : : :  يقول يقول يقول يقول����ٔانه مسع النيب ٔانه مسع النيب ٔانه مسع النيب ٔانه مسع النيب 
        . . . . احلديثاحلديثاحلديثاحلديث    العلامء ضعفالعلامء ضعفالعلامء ضعفالعلامء ضعف

سسسسججججدا، ٔالجـل هـذا دفـن يف دا، ٔالجـل هـذا دفـن يف دا، ٔالجـل هـذا دفـن يف دا، ٔالجـل هـذا دفـن يف  ما روته عا ما روته عا ما روته عا ما روته عائئئئشة حيث قالت ٔانه خشة حيث قالت ٔانه خشة حيث قالت ٔانه خشة حيث قالت ٔانه خيشيشيشيش ٔان يت ٔان يت ٔان يت ٔان يتخخخخذ م ذ م ذ م ذ م ----٢٢٢٢



  من العقيدة كتاب أصول  اإلميان يف ضوء الكتاب والسنةاخلامس تفريغ الدرس 

 

  

 �


        ....بيتهبيتهبيتهبيته

 فال جيوز لٕال فال جيوز لٕال فال جيوز لٕال فال جيوز لٕالننننسان ٔان يدفن يف بيته، وعـدم تـرك الـصالة يف سان ٔان يدفن يف بيته، وعـدم تـرك الـصالة يف سان ٔان يدفن يف بيته، وعـدم تـرك الـصالة يف سان ٔان يدفن يف بيته، وعـدم تـرك الـصالة يف ::::وd املعنيني حصيحوd املعنيني حصيحوd املعنيني حصيحوd املعنيني حصيح

» » » » ٔافـصل صـالة املـرء يف بيتـه ٕاال املكتوبـةٔافـصل صـالة املـرء يف بيتـه ٕاال املكتوبـةٔافـصل صـالة املـرء يف بيتـه ٕاال املكتوبـةٔافـصل صـالة املـرء يف بيتـه ٕاال املكتوبـة « « « «����البيت جيعالبيت جيعالبيت جيعالبيت جيع==== ٔايًضا قرب، وقال النيب  ٔايًضا قرب، وقال النيب  ٔايًضا قرب، وقال النيب  ٔايًضا قرب، وقال النيب 
        ....متفق عليه من حديث زيد بن ¦بتمتفق عليه من حديث زيد بن ¦بتمتفق عليه من حديث زيد بن ¦بتمتفق عليه من حديث زيد بن ¦بت

wقوwقوwقوwيومـا ٔاي كام ذكر7 ٔانه يعتٔاي كام ذكر7 ٔانه يعتٔاي كام ذكر7 ٔانه يعتٔاي كام ذكر7 ٔانه يعت» » » » وال جتعلوا قربي عيداوال جتعلوا قربي عيداوال جتعلوا قربي عيداوال جتعلوا قربي عيدا««««: : : : قو w يومـا اد عـىل ز¯رتـه فيجعـل w يومـا اد عـىل ز¯رتـه فيجعـل w يومـا اد عـىل ز¯رتـه فيجعـل w اد عـىل ز¯رتـه فيجعـل
        . . . . معينا ويصنع فيه طعاما ويدعوا الناس ٕاليه مثل املوا, وغريهامعينا ويصنع فيه طعاما ويدعوا الناس ٕاليه مثل املوا, وغريهامعينا ويصنع فيه طعاما ويدعوا الناس ٕاليه مثل املوا, وغريهامعينا ويصنع فيه طعاما ويدعوا الناس ٕاليه مثل املوا, وغريها

        :::: شد الرحال ٕالهيا شد الرحال ٕالهيا شد الرحال ٕالهيا شد الرحال ٕالهيا----١١١١١١١١ ( ( ( (

: : : :  قال قال قال قال����        ن النيبن النيبن النيبن النيب ع ع ع ع����        وهو ٔامر مهنـي عنه ٔالنه من وسائل الرشك فعن ٔايب هريرةوهو ٔامر مهنـي عنه ٔالنه من وسائل الرشك فعن ٔايب هريرةوهو ٔامر مهنـي عنه ٔالنه من وسائل الرشك فعن ٔايب هريرةوهو ٔامر مهنـي عنه ٔالنه من وسائل الرشك فعن ٔايب هريرة

    ����    املــساملــساملــساملــسججججد احلـــرام، ومــسد احلـــرام، ومــسد احلـــرام، ومــسد احلـــرام، ومــسججججد الرســولد الرســولد الرســولد الرســول: : : : ال تــشد الرحــال ٕاال ٕاىل ثالثــة مــساجدال تــشد الرحــال ٕاال ٕاىل ثالثــة مــساجدال تــشد الرحــال ٕاال ٕاىل ثالثــة مــساجدال تــشد الرحــال ٕاال ٕاىل ثالثــة مــساجد««««
، مساLٔ الصالة يف املس، مساLٔ الصالة يف املس، مساLٔ الصالة يف املس، مساLٔ الصالة يف املسججججد اðي فيه قرب د اðي فيه قرب د اðي فيه قرب د اðي فيه قرب ))))رواه البرواه البرواه البرواه البخخخخاري ومسملاري ومسملاري ومسملاري ومسمل. . . . »»»»ومسومسومسومسججججد أالقد أالقد أالقد أالقىصىصىصىص

        ....----ٕان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللا----نذكره املرة القادمة نذكره املرة القادمة نذكره املرة القادمة نذكره املرة القادمة هذا سـ هذا سـ هذا سـ هذا سـ 

        ....ٔاقول قؤاقول قؤاقول قؤاقول قويليليليل هذا ؤاسـتغفر هللا  هذا ؤاسـتغفر هللا  هذا ؤاسـتغفر هللا  هذا ؤاسـتغفر هللا يليليليل ولمك ولمك ولمك ولمك

        .... ان ان ان انهتهتهتهتـى ا,رس اخلامس  ٔاختمك ٔام محمد الظن ـى ا,رس اخلامس  ٔاختمك ٔام محمد الظن ـى ا,رس اخلامس  ٔاختمك ٔام محمد الظن ـى ا,رس اخلامس  ٔاختمك ٔام محمد الظن ننننسألمك ا,عاءسألمك ا,عاءسألمك ا,عاءسألمك ا,عاء
    
    
 


